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VISI  

Menjadi Perguruan Tinggi Kesehatan yang Menghasilkan 

Lulusan Profesional dan Islami pada Tahun 2022 

 

MISI 

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang 
bekualitas berbasis kompetensi dan menjunjung tinggi 
nilai-nilai islami berkemajuan 

2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada 
masyarakat dan berdasarkan nilai-nilai islam 
berkemajuan 

3. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Al 
Islam dan Kemuhammadiyahan 

4. Mengembangkan jiwa kewirausahaan dalam berbagai 
bidang ilmu, teknologi, dan seni untuk kebahagiaan dan 
kesejahteraan masyarakat 

 



MAJELIS DIKTILITBANG PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MUHAMMADIYAH CIREBON 
SK KEMENRISTEKDIKTI NO.: 563/KPT/I/2017 

Jl. Kalitanjung Timur No. 14/18 A Kel./Kec. Harjamukti Kota Cirebon 45143 

Tlp./Fax.: (0231) 487677 e-mail: info@stikesmuhcrb.ac.id     Website: stikesmuhcrb.ac.id 

 

 
KEPUTUSAN KETUA STIKES MUHAMMADIYAH CIREBON 

Nomor : 533/Kep/III.3- AUM/A/2019  

T e n t a n g 

STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI TATA KELOLA 

SEKOLAH TINGGI MUHAMMADIYAH CIREBON 

 
Bismillahirrohmanirrohim 

Ketua STIKes Muhammadiyah Cirebon, setelah : 

 
Menimbang  : a. Bahwa guna mengimplementasikan Sistem Tata Pamong STIKes Muhammadiyah 

Cirebon perlu dibuat Kebijakan Mutu 
b. Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan menjaga/ mengusahakan 

kelancaran jalannya program STIKes Muhammadiyah Cirebon Periode 2019-2022 
c. Hasil Rapat Senat Pada Bulan Juni 2019 di STIKes Muhammadiyah Cirebon 
d. Bahwa sehubungan dengan huruf a, b, dan c tersebut diatas perlu ditetapkan 

Pedoman Tata Kelola STIKes Muhammadiyah Cirebon 
Mengingat  : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 

Tinggi. 
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 

44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 

62 Tahun 2016 tentang Sistem 
4. Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.Surat Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 

86/SK-PP/IV-B/1.C/1998 tentang Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah; 

5. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis 

Pendidikan Tinggi. 

6. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 

2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah. 

7. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 
178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah 
No. 02/PED/I.O/B/2012 tentang PTM. 

   
MEMUTUSKAN 

Menetapkan  :  
Pertama  : Peratruran Ketua STIKes Muhammadiyah Cirebon Tentang Tata Kelola STIKes 

Muhammadiyah Cirebon 
Kedua  : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan diperbaiki atau ditinjau kembali, apabila 

terdapat kekeliruan 

 

Ditetapkan di  : Cirebon 

Pada tanggal  :  25 Juni 2019  

Ketua,  

 

 

Hj. Ilah Sursilah, S.Si.T., M.Kes 

NIK. 06.06.01 
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KATA PENGANTAR  

 

Bismillahirahmanirahim  

Alhamdulillahirobbil’alamin 

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT., atas 

segala limpahan karunia dan nikmat yang diberikan sehingga kami dapat 

menyelesaikan Pedoman Tata Kelola STIKes Muhammadiyah Cirebon. 

Pelayanan prima perlu dilakukan untuk dapat bersaing baik dalam tingkat 

nasional maupun internasional. Kesadaran tersebut telah mendorong STIKes 

Muhammadiyah Cirebon untuk untuk mengambil Langkah-langkah strategis 

dalam mewujudkan pelayanan prima. Salah satu langkah strategis tersebut 

adalah penyusunan Pedoman Umum Tata Kelola STIKes Muhammadiyah 

Cirebon. Pedoman ini merupakan wujud bahwa STIKes Muhammadiyah 

Cirebon merupakan organisasi yang sangat mementingkan pengendalian 

mutu atas kegiatan organisasi. 

Pedoman ini merupakan bagian dari sistem informasi manajemen 

yang berisi pedoman pekerjaan dalam tiap bidang, yaitu bidang akademik, 

sumber daya manusia, sarana prasarana, dan keuangan. Pedoman ini 

diharapkan dilakukan secara konsisten dalam pencapaian efisiensi dan 

efektivitas kegiatan juga sebagai sarana komunikasi organisasi. Pedoman ini 

memungkinkan untuk dilakukannya audit kegiatan dan juga sebagai sarana 

untuk mengendalikan dan mengantisipasi perubahan sistem. Perbaikan 

Pedoman akan terus dilakukan STIKes Muhammadiyah Cirebon, seiring 

dengan perubahan yang mempengaruhi STIKes Muhammadiyah Cirebon 

untuk menjadi lebih baik. 

 

Tim Penyusun 
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BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
 

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan: 
1. Peraturan Pegawai adalah Peraturan Pegawai Sekolah Tinggi Ilmu 

Kesehatan Muhammadiyah Cirebon 
2. Sekolah tinggi adalah Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah 

Cirebon atau diakronimkan menjadi STIKes. 
3. Badan Pembina Harian (BPH) adalah Badan Pembina Harian Sekolah 

Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Cirebon yaitu Badan yang 
dibentuk oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk melaksanakan 
secara langsung tugas Pimpinan Pusat Muhammadiyah sehari-hari 
dalam penyelenggaraan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah 
Cirebon. 

4. Ketua adalah Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah 
Cirebon selaku pimpinan Sekolah Tinggi yang menjadi Pembina Pegawai. 

5. Pegawai adalah setiap individu anggota Muhammadiyah yang memiliki 
kompetensi yang disyaratkan dalam rangka penyelenggaraan 
administrasi dan proses pembelajaran sesuai Visi, Misi, dan tujuan 
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Cirebon, diangkat oleh 
Pejabat yang berwenang, digaji menurut peraturan yang berlaku di 
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Cirebon yang terdiri dari 
pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. 

6. Pegawai tetap adalah pegawai yang berdasarkan pendidikan dan 
keahliannya diangkat oleh BPH atas usulan Ketua yang dikukuhkan 
dengan SK BPH. 

7. Pegawai tidak tetap adalah pegawai yang diangkat dan atau ditetapkan 
oleh Ketua atau pejabat yang ditunjuk yang dipekerjakan secara tidak 
tetap di STIKes berdasarkan Perjanjian Kerja atau keputusan Ketua. 

8. Dosen adalah pegawai STIKes yang menjalankan tugas sebagai pendidik 
profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, 
mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, 
seni, Al-Islam dan Kemuhammadiyahan melalui pendidikan, penelitian, 
dan pengabdian kepada masyarakat; yang terdiri dari Dosen tetap dan 
Dosen tidak tetap. 

9. Dosen tetap adalah dosen yang diangkat oleh BPH STIKes atau 
ditempatkan oleh Kopertis sebagai pegawai tetap STIKes. 

10. Dosen tidak tetap adalah dosen yang menjalankan tugas di STIKes dalam 
jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja/keputusan Ketua. 

PERATURAN POKOK KEPEGAWAIAN 
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MUHAMMADIYAH 

CIREBON 
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11. Tenaga kependidikan adalah seorang pegawai yang terdiri dari tenaga 
penunjang akademik dan pelaksana administratif, yang terdiri atas 
laboran, peneliti, pustakawan, pegawai administrasi. 

12. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan 
mengangkat, mengatur dan memberhentikan pegawai berdasarkan 
peraturan yang berlaku di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan 
Muhammadiyah Cirebon. 

13. Atasan yang berwenang adalah pejabat yang karena kedudukannya atau 
jabatannya membawahi seorang atau lebih pegawai. 

14. Jabatan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Cirebon 
adalah Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional. 

15. Jabatan Struktural adalah jabatan yang terstruktur dalam organisasi 
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Cirebon. 

16. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, 
tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang pegawai dalam rangka 
menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan atau keterampilan 
untuk mencapai tujuan organisasi. 

17. Perencanaan Pegawai adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam 
menentukan kualitas dan kuantitas pegawai untuk masa yang akan 
datang. 

18. Pengadaan Pegawai adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk 
menentukan pegawai baru yang sesuai dengan kebutuhan organisasi 
saat ini dan masa yang akan datang. 

19. Pengembangan Pegawai adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan 
untuk meningkatkan kompetensi dan motivasi pegawai yang menunjang 
proses pembelajaran, penyelenggaraan administrasi dan penunjang 
akademik. 

20. Penempatan adalah proses memposisikan pegawai pada jabatan yang 
tersedia. 

21. Pemberhentian adalah proses pemutusan hubungan kerja antara 
pegawai dengan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah 
Cirebon. 

22. Kompensasi adalah seluruh bentuk penghargaan baik dalam bentuk 
uang maupun bentuk lain yang diterima oleh pegawai karena jasa yang 
telah diberikan kepada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah 
Cirebon. 

23. Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku dan etika pegawai di 
dalam melaksanakan tugas dan pergaulan hidup sehari-hari yang harus 
dilaksanakan oleh setiap pegawai sesuai dengan amanah Sekolah Tinggi 
Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Cirebon. 

 
 
 
 
 
 
 



Peraturan Kepegawaian STIKes Muhammadiyah Cirebon 

3 

BAB II 
JENIS, KEDUDUKAN, KEWAJIBAN, LARANGAN DAN HAK PEGAWAI 

 
BAGIAN KESATU 
JENIS PEGAWAI 

Pasal 2 
 
(1) Jenis pegawai berdasarkan status, terdiri dari : 

a. Pegawai Tetap; 
b. Pegawai Tidak Tetap. 

(2) Jenis Pegawai berdasarkan fungsi, terdiri dari : 
a. Pendidik atau Dosen; 
b. Tenaga Kependidikan; 
c. Tenaga penunjang (bagian keamanan dan bagian 

keindahan,kenyamanan,kebersihan ) 
d. Tenaga klinik 

 
BAGIAN KEDUA 

KEDUDUKAN PEGAWAI 
Pasal 3 

 
(1) Pegawai sebagaimana dimaksud Pasal 2 (dua) peraturan ini 

berkedudukan sebagai pegawai Persyarikatan Muhammadiyah yang 
dipekerjakan di STIKes  

(2) Dosen Penugasan Kopertis (selanjutnya ditulis DPK) di STIKes 
berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil. 

 
 

BAGIAN KETIGA 
KEWAJIBAN PEGAWAI 

Pasal 4 
  
(1) Taat kepada Allah SWT dan melaksanakan ajaran Islam sesuai dengan 

tuntunan Al Qur’an dan Sunah Rosulullah SAW menurut faham 
Muhammadiyah serta setia kepada cita-cita perjuangan persyarikatan 
Muhammadiyah; 

(2) Menjalankan tugas-tugas secara profesional, amanah, bijak, jujur, 
disiplin dan percaya diri dalam menyelenggarakan tugas-tugas STIKes; 

(3) Loyal kepada Persyarikatan Muhammadiyah dan STIKes; 
(4) Bersedia menjadi anggota muhammadiyah; 
(5) Mentaati semua peraturan yang berlaku di STIKes, melaksanakan tugas 

dengan penuh rasa keikhlasan dan tanggung jawab; 
(6) Setiap pegawai wajib menyimpan rahasia jabatan; 
(7) Mentaati peraturan jam kerja yang berlaku yang diatur lebih lanjut 

dengan Keputusan Ketua; 
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(8) Menggunakan dan memelihara serta menjaga prasarana, sarana dan 
fasilitas milik STIKes dengan sebaik-baiknya yang diatur lebih lanjut 
dengan Keputusan Ketua; 

(9) Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat dan 
warga STIKes; 

(10) Berpakaian rapi sesuai dengan peraturan yang berlaku di STIKes; 
(11) Bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat dan 

warga STIKes; 
(12) Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik; 
(13) Mentaati janji pegawai, janji jabatan dan kode etik pegawai STIKes; 
(14) Menjadi teladan dalam ucapan, sikap dan tingkah laku. 
(15) Melaksanakan kepribadian muhammadiyah 

 
BAGIAN KEEMPAT 

KEWAJIBAN PROFESIONAL DOSEN 
Pasal 5 

 
Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berkewajiban: 
(1) Melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat; 
(2) Merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan 

mengevaluasi hasil pembelajaran; 
(3) Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan 

kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu 
pengetahuan, teknologi dan seni; 

(4) Bertindak obyektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan 
jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar 
belakang sosioekonomi peserta didik dalam pembelajaran; 

(5) Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode 
etik, serta nilai-nilai agama dan etika; 

(6) Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. 
(7) Melaksanakan kepribadian muhammadiyah 
 
 
 

BAGIAN KELIMA 
LARANGAN BAGI PEGAWAI 

Pasal 6 
 
(1) Melakukan hal-hal yang dapat merendahkan kehormatan dan martabat 

dirinya serta sivitas akademika STIKes. 
(2) Menyalahgunakan wewenangnya sebagai pegawai STIKes. 
(3) Melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam 
(4) Memiliki, menjual, menggadaikan, menyewakan dan atau 

meminjamkan barang-barang, dokumen atau surat-surat berharga 
milik STIKes. 

(5) Menerima gratifikasi. 
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(6) Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun untuk 
kepentingan pribadi, kelompok, atau pihak lain. 

(7) Melakukan kegiatan politik praktis di lingkungan kampus. 
(8) Mendirikan/menjadi anggota aliran keagamaan sesat/tidak sesuai 

dengan ajaran agama Islam menurut faham Muhammadiyah. 
(9) Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, 

atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan 
tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang 
secara langsung atau tidak langsung merugikan STIKes. 

(10) Memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan 
dirinya dan STIKes. 

(11) Bertindak sewenang-wenang terhadap pegawai dan mahasiswa. 
(12) Melakukan sesuatu tindakan atau sengaja tidak melakukan suatu 

tindakan yang dapat berakibat menghalangi atau mempersulit salah 
satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak 
yang dilayani. 

(13) Menjadi pengurus partai politik dan organisasi yang amal usahanya 
sama sebagian atau seluruhnya dengan Persyarikatan. 

(14) Keluar dari anggota persyarikatan muhammadiyah. 
 

BAGIAN KEENAM 
HAK PEGAWAI 

Pasal 7 
 
(1) Setiap pegawai berhak memperoleh nafkah sesuai dengan peraturan 

yang berlaku di STIKes. 
(2) Setiap pegawai berhak atas cuti 
(3) Setiap pegawai tetap, berhak memperoleh dana pensiun  
(4) Setiap pegawai yang ditimpa kecelakaan dalam melaksanakan tugas 

STIKes berhak atas bantuan biaya perawatan. 
(5) Setiap pegawai yang meninggal dunia, keluarganya berhak 

memperoleh uang duka. 
(6) Peraturan pasal 7 ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan BPH.  

 
BAB III 

MANAJEMEN PEGAWAI 
 

BAGIAN KESATU 
TUJUAN MANAJEMEN 

Pasal 8 
 

(1) Mewujudkan pegawai yang kompeten, komitmen, memiliki integritas 
dan teguh memegang nilai-nilai Persyarikatan. 

(2) Menjamin penyelenggaraan tugas-tugas STIKes secara baik, tertib dan 
lancar. 
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BAGIAN KEDUA 
PEMBINAAN PEGAWAI 

Pasal 9 
 
(1) Kebijakan pembinaan pegawai secara menyeluruh menjadi 

tanggungjawab BPH. 
(2) Pelaksanaan pembinaan pegawai yang dimaksud dalam ayat (1) pasal 

ini, dilaksanakan oleh Ketua. 
 

BAGIAN KETIGA 
KEBIJAKAN MANAJEMEN 

Pasal 10 
 
(1) Kebijakan manajemen pegawai mencakup terapan norma, standar, 

prosedur, pengangkatan, penilaian kinerja, pengembangan kualitas 
sumber daya manusia, pemindahan, gaji, tunjangan, kesejahteraan, 
pemberhentian, hak, kewajiban dan kedudukan hukum. 

(2) Kebijakan manajemen pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
pasal ini, berada pada BPH 

(3) Kebijakan manajemen pegawai yang terdiri atas rekrutmen, 
penempatan, tunjangan, penilaian kinerja, kesejahteraan, 
pengembangan kualitas sumber daya manusia, mutasi, promosi, 
diusulkan oleh Ketua kepada BPH. 

 
BAGIAN KEEMPAT 

FORMASI PEGAWAI 
Pasal 11 

 
Jumlah dan susunan jabatan pegawai yang diperlukan, ditetapkan dalam 
formasi untuk jangka waktu tertentu berdasarkan jenis, sifat, dan beban 
kerja yang harus dilaksanakan. 
 

BAGIAN KELIMA 
REKRUTMEN PEGAWAI 

Pasal 12 
 

Syarat menjadi pegawai STIKes Muhammadiyah Cirebon: 
(1) Warga Negara Indonesia berumur minimal 18 tahun maksimal 40 

tahun; 
(2) Beragama Islam; 
(3) Menyetujui azas persyarikatan Muhammadiyah, bersedia mendukung 

dan mengupayakan terwujudnya cita-cita persyarikatan dimanapun 
bertempat tinggal; 

(4) Tidak pernah terlibat dalam tindak kejahatan kriminal yang dibuktikan 
dengan SKKB dari kepolisian; 

(5) Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai 
suatu instansi baik pemerintah maupun swasta; 



Peraturan Kepegawaian STIKes Muhammadiyah Cirebon 

7 

(6) Tidak pernah terlibat narkoba dan atau obat-obat terlarang lainnya 
serta berbadan sehat dan tidak memiliki cacat fisik yang dapat 
mengganggu tugas pekerjaannya; 

(7) Untuk calon dosen mempunyai kualifikasi pendidikan, keahlian dan 
kecakapan untuk melaksanakan caturdharma perguruan tinggi; 

(8) Untuk calon pegawai administrasi mempunyai kualifikasi pendidikan, 
keahlian dan kecakapan untuk melaksanakan tugas sesuai bidangnya; 

(9) Calon Pegawai yang dinyatakan diterima tetapi masih terikat dengan 
instansi lain, harus menyatakan mundur terlebih dahulu untuk dapat 
diangkat menjadi pegawai STIKes. 

Pasal 13 
Proses Seleksi 

 
Proses seleksi pegawai STIKes melalui tahapan-tahapan sebagai berikut: 
(1) Calon Pegawai mengajukan surat lamaran kepada Ketua beserta 

lampiran-lampirannya; 
(2) Calon pegawai yang dipanggil, hanya yang memenuhi persyaratan 

akademik dan administratif minimal; 
(3) Calon pegawai harus mengikuti seleksi sesuai dengan jadwal yang telah 

disusun oleh panitia; 
(4) Tahapan-tahapan seleksi meliputi : Seleksi administrasi berdasarkan 

surat lamaran, tes tertulis dan tes wawancara, dengan sistem gugur; 
(5) Calon pegawai yang diterima harus memenuhi standar minimal 

kelayakan pegawai STIKes berdasarkan formasi dan memiliki potensi 
untuk dikembangkan; 

(6) Calon yang dinyatakan diterima diangkat dan ditempatkan dengan 
surat keputusan dari pejabat yang berwenang 

 
BAGIAN KEENAM 

PENGANGKATAN PEGAWAI 
Pasal 14 

 
(1) Tenaga pendidik yang telah bekerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan 

dan sebanyak-banyaknya 1 (satu) tahun dapat diajukan sebagai Dosen 
Tetap sesuai pengajuan Ketua kepada BPH; 

(2) Pegawai tenaga kependidikan & tenaga klinik yang telah bekerja 
sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan sebanyak-banyaknya 4 (empat) 
tahun dapat untuk diajukan sebagai pegawai tetap sesuai dengan 
pengajuan Ketua kepada BPH; 

(3) Didukung oleh hasil penilaian DP3 yang baik; 
(4) Calon pegawai tetap harus mengikuti seleksi yang telah ditentukan oleh 

BPH, menyangkut tes tertulis, wawancara dan praktik AIK; 
(5) Calon pegawai yang lulus dalam seleksi akan diangkat sebagai pegawai 

tetap dengan SK BPH; 
(6) Pengangkatan pegawai tetap dalam pangkat awal ditetapkan sesuai 

dengan pendidikan formal atau formasi yang dibutuhkan 
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(7) Ayat (1) dan ayat (2) pada pasal 14 ini akan disesuaikan dengan 
kemampuan keuangan STIKes. 

 
BAGIAN KETUJUH 

KEPANGKATAN PEGAWAI 
Pasal 15 

 
(1) Kepangkatan pegawai di STIKes adalah sebagai berikut: 

a. Golongan Ruang I/b bagi yang pada saat melamar serendah-
rendahnya memiliki dan menggunakan Surat Tanda Tamat 
Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang 
setingkat. 

b. Golongan Ruang II/a bagi yang pada saat melamar serendah-
rendahnya memiliki dan menggunakan Surat Tanda Tamat Belajar 
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Diploma I, Akta I atau yang setingkat. 

c. Golongan Ruang II/b bagi yang pada saat melamar serendah-
rendahnya memiliki dan menggunakan Surat Tanda Tamat 
Belajar/Ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa, atau Diploma II. 

d. Golongan Ruang II/c bagi yang pada saat melamar serendah-
rendahnya memiliki dan menggunakan Ijazah Sarjana Muda, 
Akademi, Politeknik atau Diploma III. 

e. Golongan Ruang III/a, bagi yang pada saat melamar serendah-
rendahnya memiliki dan menggunakan Ijazah Sarjana (S1) atau 
Diploma IV. 

f. Golongan Ruang III/b bagi yang pada saat melamar serendah-
rendahnya memiliki dan menggunakan Ijazah Dokter, Ijazah 
Apoteker dan Magister (S2) atau ijazah lain yang setara. 

g. Golongan Ruang III/c, bagi yang pada saat melamar serendah-
rendahnya memiliki dan menggunakan Ijazah Doktor (S3) 

h. Golongan Ruang IVa, bagi yang pada saat melamar serendah-
rendahnya telah memiliki gelar Profesor/ Guru Besar. 

(2) Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah sebagaimana dimaksudkan di atas 
adalah Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah yang ditetapkan oleh 
Pemerintah. 

 
BAGIAN KEDELAPAN 
KENAIKAN PANGKAT 

Pasal 16 
 
(1) Kenaikan pangkat pegawai ditetapkan setiap tanggal 1 April dan 1 

Oktober. 
(2) Jenis kenaikan pangkat Pegawai adalah sebagai berikut : 

a. Kenaikan Pangkat Reguler 
b. Kenaikan Pangkat Pilihan 
c. Kenaikan Pangkat Istimewa 
d. Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah. 
e. Kenaikan Pangkat Pengabdian 
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Pasal 17 

Kenaikan Pangkat Reguler 
 
(1) Kenaikan pangkat reguler diberikan kepada pegawai yang memenuhi 

syarat tanpa memperhatikan jabatan. 
(2) Kenaikan pangkat regular terakhir diberikan kepada pegawai yang 

memiliki: 
a. Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama 

(SLTP) atau yang sederajat sampai dengan pangkat Pengatur Muda 
Tingkat I, Golongan Ruang IIb, 

b. Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) 
atau yang sederajat, Diploma I atau Akta I sampai dengan pangkat 
Penata Muda Golongan Ruang IIIa, 

c. Ijazah SGPLB atau Ijazah Diploma II, sampai dengan pangkat Penata 
Muda Tingkat I Golongan Ruang IIIb, 

d. Ijazah Sarjana Muda, Diploma III, Ijazah Akademi, Politeknik sampai 
dengan pangkat Penata Golongan Ruang IIIc, 

e. Ijazah Sarjana (S1), sampai dengan pangkat Penata Tingkat I 
Golongan Ruang IIId 

f. Ijazah Magister (S2), Ijazah Sarjana ditambah Pendidikan Profesi, 
sampai dengan pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IVb, 

g. Ijazah sarjana (S3), sampai dengan pangkat Pembina Utama Muda 
Golongan Ruang IVc. 

h. Ijazah S3 dengan Pangkat Akademik Guru Besar sampai dengan 
pangkat Pembina Utama Golongan Ruang IVe. 

(3) Kenaikan pangkat reguler setingkat lebih tinggi dapat diberikan kepada 
Tenaga Kependidikan, apabila yang bersangkutan : 
a. Telah melaksanakan tugas selama 4 (empat ) tahun dalam pangkat 

yang dimiliki dan setiap unsur penilaian kinerja minimal baik; 
b. Telah lulus tes Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. 
c. Mendapatkan keterangan aktif dari Persyarikatan Muhammadiyah. 

(4) Kenaikan pangkat untuk Pendidik disesuaikan dengan jabatan akademik 
yang dimiliki, apabila telah menyerahkan keterangan aktif dari 
Persyarikatan Muhammadiyah. 

 
Pasal 18 

Kenaikan Pangkat Pilihan 
 
(1) Kenaikan pangkat pilihan diberikan kepada pegawai yang memangku 

jabatan struktural dengan syarat kepangkatan di atasnya. 
(2) Kenaikan pangkat pilihan diberikan setelah yang bersangkutan 

memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. 
(3) Jenjang pangkat untuk jabatan struktural ditetapkan Ketua. 
(4) Kenaikan pangkat pilihan setingkat lebih tinggi dapat diberikan kepada 

pegawai yang telah 2 (dua) tahun dalam pangkat yang dimiliki dengan 
penilaian kinerja sekurang-kurangya baik. 
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(5) Kenaikan pangkat pilihan dalam ayat (4) hanya dapat diberikan 
sebanyak-banyaknya tiga kali selama yang bersangkutan menjadi 
pegawai. 

 
Pasal 19 

Kenaikan Pangkat Istimewa 
 
(1) Pegawai yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa, dapat dinaikkan 

pangkatnya setingkat lebih tinggi. 
(2) Penetapan prestasi kerja luar biasa ditetapkan Ketua. 
 

Pasal 20 
Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah 

 
(1) Tenaga Kependidikan STIKes yang telah menyelesaikan pendidikan dan 

memperoleh ijazah/STTB lebih tinggi dari dasar pengangkatan, setelah 
berlakunya peraturan ini dapat disesuaikan. 

(2) Kenaikan pangkat penyesuaian Ijazah/STTB, dapat diberikan dengan 
syarat sebagai berikut: 
a. Memperoleh ijin belajar dari Ketua. 
b. Ijazah/STTB relevan dengan pekerjaan atau tugas jabatan baru. 
c. Sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dalam pangkat yang dimiliki. 
d. Penilaian kinerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) 

tahun terakhir. 
e. Mengikuti tes penyesuaian ijazah/STTB. 

 
Pasal 21 

Kenaikan Pangkat Pengabdian 
 
(1) Pegawai yang telah mencapai batas usia pensiun dan akan berhenti 

dengan hormat sebagai pegawai dapat diberikan kenaikan pangkat 
pengabdian setingkat lebih tinggi, apabila yang bersangkutan memenuhi 
syarat-syarat sebagai berikut: 
a. Telah menjabat pangkat yang dimiliki sekurang-kurangnya 2 (dua ) 

tahun; 
b. Penilaian kinerja sekurang-kurangnya baik selama 1 (satu) tahun 

terakhir. 
(2) Penghargaan atas kenaikan pangkat pengabdian ditentukan Ketua 
 

Pasal 22 
Pemindahan Pegawai 

 
(1) Untuk kepentingan pelaksanaan tugas, dapat dilakukan pemindahan 

pegawai dalam rangka promosi, mutasi atau demosi pegawai. 
(2) Pelaksanaan promosi, mutasi atau demosi akan ditentukan lebih lanjut 

dengan Keputusan Ketua. 
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Pasal 23 
Alasan Pemberhentian Pegawai 

 
(1) Pegawai dapat diberhentikan dengan hormat, karena : 

a. Meninggal dunia; 
b. Permintaan sendiri; 
c. Mencapai usia pensiun; 
d. Adanya penyederhanaan/perampingan organisasi; 
e. Tidak cakap jasmani atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan 

kewajiban sebagai pegawai. 
(2) Pegawai dapat diberhentikan dengan tidak hormat karena : 

a. Melanggar Peraturan Pegawai; 
b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan 

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 
(3) Prosedur dan tata cara pemberhentian pegawai sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) dan ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan 
Ketua. 

 
Pasal 24 

Pemberhentian Sementara 
 
(1) Pegawai yang dikenakan penahanan oleh pihak berwajib karena diduga 

telah melakukan tindak pidana atas pengaduan STIKes sampai 
mendapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, 
dikenakan pemberhentian sementara dan masih mendapatkan hak-
haknya sebagai pegawai berdasarkan peraturan-perundang-undangan 
yang berlaku. 

(2) Pegawai yang dikenakan penahanan oleh pihak berwajib karena diduga 
telah melakukan tindak pidana atas laporan keluarga atau masyarakat 
sampai mendapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan 
hukum tetap, dikenakan pemberhentian sementara dengan tidak 
mendapatkan hak-haknya sebagai pegawai, tetapi hanya diberikan 
bantuan kepada keluarga pegawai yang menjadi tanggungannya sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 
Pasal 25 

Pengembangan Pegawai dan Penilaian Kinerja 
 
(1) Pengembangan pegawai dilakukan dengan pendidikan dan pelatihan 

serta pengembangan ideologi. 
(2) Pendidikan dan pelatihan terdiri dari : 

a. Masa orientasi; 
b. Studi lanjut; 
c. Kursus, workshop, seminar, pelatihan, training for trainer (TOT). 

(3) Pengembangan ideologi terdiri dari : 
a. Baitul Arqom; 
b. Darul Arqom; 
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c. Kajian-kajian keislaman. 
(4) Pengembangan karir pegawai diarahkan secara profesional dengan 

menitik beratkan pada prestasi kerja, loyalitas serta obyektivitas. 
(5) Penilaian kinerja dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali. 
(6) Penilaian kinerja menggunakan sistem yang objektif, transparan, tepat 

dan akurat. 
(7) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), (3), (4) dan (5) 

ditetapkan dengan Keputusan Ketua. 
 

Pasal 26 
Kesejahteraan Pegawai 

 
(1) Untuk meningkatkan semangat kerja, diselenggarakan usaha 

kesejahteraan pegawai meliputi tunjangan hari tua/ pensiun, koperasi, 
BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan, dan atau asuransi lain yang 
dipandang perlu. 

(2) Untuk penyelenggaraan usaha kesejahteraan pegawai sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1), pegawai wajib membayar iuran setiap bulan. 

(3) Untuk penyelenggaraan program pensiun dan penyelenggaraaan 
program asuransi kesehatan disubsidi oleh STIKes. 

(4) Besarnya subsidi dan iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) 
ditetapkan dengan Keputusan Ketua. 

(5) Pegawai akan mendapat tunjangan diantaranya 
a. Istri/Suami/Anak 
b. Tunjangan Fungsional/Struktural 
c. Makan 
d. Pangan 
e. Transportasi 

 
Pasal 27 

Penghargaan Pegawai 
 
(1) Pegawai yang telah menunjukan pengabdian dan prestasi kerja yang 

sangat baik dapat diberi penghargaan. 
(2) Penghargaan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dapat berupa 

tanda jasa, surat penghargaan dan jenis penghargaan lainnya yang akan 
ditetapkan dalam Keputusan Ketua. 

 
Pasal 28 

Perselisihan Pegawai 
 
(1) Dalam hal terjadi perselisihan yang menyangkut pegawai dapat 

diselesaikan lewat musyawarah untuk mufakat  
(2) Dalam hal tidak dapat selesai melalui musyawarah dapat diselesaikan 

melalui jalur hukum. 
(3) Selama proses hukum belum selesai, maka hak pegawai tetap diberikan 

sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 
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BAB IV 
KODE ETIK DAN DISIPLIN PEGAWAI 

 
BAGIAN KESATU 

KODE ETIK 
Pasal 29 

 
(1) Kode Etik Pegawai adalah pedoman sikap, tingkah laku, perbuatan di 

dalam dan/atau di luar kampus. 
(2) Kode etik akan diatur dalam Keputusan Senat STIKes. 
(3) Pembinaan Kode Etik Pegawai tidak boleh bertentangan dengan visi, 

misi, tujuan STIKes dan Kepribadian Muhammadiyah. 
 

BAGIAN KEDUA 
DISIPLIN PEGAWAI 

Pasal 30 
 
(1) Untuk menjamin tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas 

diperlukan ketentuan tentang Disiplin Pegawai. 
 

(2) Ketentuan tentang Disiplin Pegawai, memuat tentang : 
a. Pelanggaran Disiplin Pegawai. 
b. Sanksi Pelanggaran Disiplin. 
c. Pejabat yang berwenang memberi sanksi. 

(3) Pedoman jam kerja STIKes Muhammadiyah Cirebon: 
a. Tenaga Kependidikan:  
b. Dosen: 
c. Pegawai yang mempunyai tugas khusus (seperti SATPAM, Petugas 

Kebersihan, dll) jam kerjanya ditetapkan oleh Ketua. 
d. Setiap Pegawai pada waktu datang dan pulang diwajibkan 

melakukan finger print. 
(4) Pembinaan disiplin pegawai tidak boleh bertentangan dengan visi, misi 

dan tujuan STIKes. 
(5) Peraturan Disipilin Pegawai disusun dan ditetapkan oleh Senat STIKes. 
 

BAGIAN KETIGA 
KOMISI DISIPLIN 

Pasal 31 
 

(1) Komisi disiplin mempunyai tugas dan kewenangan untuk memeriksa 
pegawai yang diduga melanggar disiplin pegawai yang sudah 
diserahkan kepada STIKes 

(2) Komisi disiplin memberikan rekomendasi kepada pejabat yang 
berwenang dalam memberikan sanksi 

(3) Komisi disiplin dibentuk dengan keputusan Ketua 
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BAGIAN KEEMPAT 
PELANGGARAN DISIPLIN 

Pasal 32 
 
(1) Setiap tulisan, ucapan atau perbuatan pegawai yang melanggar 

ketentuan tentang Disiplin Pegawai, dinyatakan sebagai ”Pelanggaran 
Disiplin” 

(2) Setiap Pegawai STIKes yang melakukan Pelanggaran Disiplin dikenakan 
sanksi Pelanggaran Disiplin. 

 
 

BAGIAN KELIMA 
SANKSI PELANGGARAN DISIPLIN 

Pasal 33 
 
(1) Sanksi bagi Pelanggaran Disiplin diberikan dengan tujuan untuk 

menyadarkan, memperbaiki dan mendidik pegawai yang melakukan 
Pelanggaran Disiplin. 

(2) Pejabat yang berwenang memberikan sanksi wajib terlebih dahulu 
mempelajari dan meneliti serta memperhatikan faktor-faktor yang 
mendorong atau menyebabkan pegawai melakukan Pelanggaran 
Disiplin. 

 
BAGIAN KEENAM 

PERTIMBANGAN PEMBERIAN SANKSI PELANGGARAN DISIPLIN 
Pasal 34 

 
(1) Pemberian sanksi Pelanggaran Disiplin harus mempertimbangkan 

dengan seksama sanksi yang sesuai dengan Pelanggaran Disiplin yang 
dilakukan dan memperhatikan rasa keadilan bagi para pihak. 

(2) Pegawai yang pernah diberi sanksi Pelanggaran Disiplin dan kemudian 
mengulangi Pelanggaran Disiplin yang sama, dijatuhi sanksi yang lebih 
berat. 

 
BAGIAN KETUJUH 

TINGKAT DAN JENIS SANKSI PELANGGARAN DISIPLIN 
Pasal 35 

 
Tingkat dan jenis sanksi pelanggaran disiplin : 
(1) Tingkat sanksi Pelanggaran Disiplin, terdiri dari: 

a. Sanksi ringan 
b. Sanksi sedang 
c. Sanksi berat 

(2) Sanksi pada ayat 1 ini ditetapkan dalam pedoman kode etik 
kepegawaian. 

(3) Jenis sanksi Pelanggaran Disiplin, terdiri dari: 
a. Sanksi ringan, berupa: (kepegawaian di ketahui oleh ketua STIKes) 



Peraturan Kepegawaian STIKes Muhammadiyah Cirebon 

15 

1) Teguran lisan (tercatat) 
2) Teguran tertulis 
3) Pernyataan tidak puas secara tertulis 

b. Sanksi sedang, berupa: (sangsi diatur oleh ketua STIKes) 
1) Penundaan kenaikan pangkat, untuk paling lama 2 (dua) tahun 
2) Pembebasan jabatan 
3) Skorsing maksimal 6 bulan dan mendapatkan sebagian hak-

haknya sebagai pegawai. 
c. Sanksi berat, berupa : (sanksi oleh BPH atas usulan Ketua STIKes) 

1) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permohonan sendiri 
sebagai pegawai. 

2) Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai pegawai. 
3) Pengembalian kepada Pemerintah bagi Dosen Negeri 

Dipekerjakan (DPK). 
 

Pasal 36 
Pejabat yang Berwenang Memberi Sanksi 

 
Pejabat yang berwenang memberi sanksi terhadap pegawai yang melakukan 
Pelanggaran Disiplin, adalah : 
1. Ketua Lembaga atau Kepala Biro untuk memberikan Sanksi Ringan. 
2. Ketua untuk memberikan Sanksi Sedang. 
3. Pengurus Badan Pembina Harian untuk memberikan Sanksi Berat. 

 
Pasal 37 

Tata Cara Pemberian Sanksi Pelanggaran Disiplin 
Berdasarkan Jenis Sanksi 

 
(1) Tata cara pelaksanaan pemberian sanksi pelanggaran disiplin dilakukan 

melalui tahapan terdiri dari : penelitian, pemanggilan, pemeriksaan dan 
penetapan sanksi. 

(2) Pedoman pelaksanaan pemberian sanksi pelanggaran disiplin akan 
ditentukan berdasarkan Keputusan Ketua. 

(3) Pemberian sanksi berdasarkan Jenis Sanksi 
a. Sanksi Ringan, diberikan dengan tahapan : a. Teguran lisan : 

1) Teguran Lisan: Jenis hukuman pelanggaran disiplin yang berupa 
teguran lisan, diberikan pejabat yang berwenang memberikan 
sanksi kepada pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin 
dengan cara memanggil yang bersangkutan dan dibuat Berita 
Acara Teguran Lisan. 
Setiap sanksi pelanggaran disiplin yang berupa teguran lisan, 
wajib diberitahukan secara tertulis kepada atasan langsung 
pejabat yang berwenang memberikan sanksi. 

2) Teguran tertulis : 
Sanksi pelanggaran disiplin Teguran Tertulis dari pejabat yang 
berwenang memberikan sanksi, di dalamnya disebutkan 
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pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh pegawai yang 
bersangkutan. 
Setiap sanksi pelanggaran disiplin yang berupa teguran tertulis, 
wajib diberitahukan secara tertulis kepada atasan langsung 
pejabat yang berwenang memberikan sanksi. 

b. Sanksi Sedang : 
1) Penundaan Kenaikan Pangkat 

Sanksi pelanggaran disiplin berupa penundaan kenaikan 
pangkat, ditetapkan dengan Keputusan Ketua yang di dalamnya 
disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh pegawai 
yang bersangkutan. 

2) Pembebasan Jabatan 
Sanksi pelanggaran disiplin berupa pembebasan jabatan 
ditetapkan dengan Keputusan Ketua yang di dalamnya 
disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh pegawai 
yang bersangkutan. 

3) Skorsing 
Sanksi Skorsing, ditetapkan dengan Keputusan Ketua yang di 
dalamnya disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh 
pegawai yang bersangkutan 

c. Sanksi Berat : 
1) Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permohonan Sendiri 

Sanksi Pelanggaran Disiplin yang berupa pemberhentian dengan 
hormat tidak atas permohonan sendiri sebagai pegawai, 
ditetapkan dengan Keputusan Pengurus Badan Pembina Harian 
atas usul Ketua yang di dalamnya disebutkan Pelanggaran 
Disiplin yang dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan. 

2) Pemberhentian Dengan Tidak Hormat 
Sanksi Pelanggaran Disiplin yang berupa pemberhentian tidak 
dengan hormat sebagai pegawai ditetapkan dengan Keputusan 
Pengurus Badan Pembina Harian atas usul Ketua yang di 
dalamnya disebutkan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh 
pegawai yang bersangkutan. 

3) Pengembalian Ke Pemerintah 
Sanksi Pelanggaran Disiplin yang berupa pengembalian ke 
Pemerintah bagi Dosen Negeri Dipekerjakan dilakukan oleh 
Pengurus Badan Pembina Harian atas usul Ketua yang di 
dalamnya disebutkan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh 
pegawai yang bersangkutan. 

 
Pasal 38 

Rekam Jejak 
 
(1) Setiap jenis Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh pegawai dan 

pemberian sanksinya, dicatat dalam Rekam Jejak Pelanggaran Disiplin 
Pegawai yang bersangkutan. 
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(2) Rekam Jejak Pelanggaran Disiplin pegawai dan pemberian sanksinya 
disimpan dengan baik oleh Biro Sumber Daya Manusia dan sifatnya 
rahasia. 

(3) Masa berlakunya rekam jejak pelanggaran disiplin adalah 12 bulan. 
 

 
BAB V 

RANGKAP JABATAN 
 

Pasal 39 
Rangkap Jabatan di Persyarikatan Muhammadiyah 

dan Organisasi Lain 
 
(1) Pegawai Tetap STIKes tidak diperbolehkan merangkap sebagai anggota 

dan atau pengurus Partai Politik dan/atau pengurus organisasi lain yang 
amal usahanya sama sebagian atau seluruhnya dengan persyarikatan 
Muhammadiyah, kecuali mendapat ijin Ketua. 

(2) Rangkap jabatan di Persyarikatan Muhammadiyah dan amal usaha 
Muhammadiyah diatur sesuai dengan peraturan Pimpinan Pusat 
Muhammadiyah. 

 
Pasal 40 

Rangkap Jabatan di luar Persyarikatan Muhammadiyah 
 
(1) Rangkap jabatan adalah Pegawai Tetap STIKes yang menjalankan tugas 

rangkap di luar Persyarikatan Muhammadiyah, antara lain, tetapi tidak 
terbatas pada jenis jabatan di bawah ini: 
a. Pejabat Eksekutif baik tingkat pusat maupun daerah. 
b. Dewan Perwakilan Daerah (DPD). 
c. Pejabat Yudikatif baik tingkat pusat maupun daerah. 
d. Pejabat Pemerintahan/Instansi Swasta baik tingkat pusat maupun 

daerah. 
(2) Pegawai tetap STIKes yang akan menjalankan tugas sebagaimana 

tersebut pada ayat (1) baik yang ditunjuk maupun atas keinginan 
sendiri harus memperoleh ijin tertulis dari Ketua. 

(3) Pegawai tetap STIKes diijinkan rangkap jabatan, paling lama satu kali 
masa jabatan, kecuali Pejabat Eksekutif dapat diperpanjang satu kali 
masa jabatan. 

(4) Pegawai tetap yang rangkap jabatan berstatus berhalangan tetap 
sehingga wajib cuti karena rangkap jabatan dan tidak mendapatkan 
nafkah dari STIKes. 

(5) Pegawai tetap STIKes yang rangkap jabatan wajib melaporkan diri 
kepada Ketua tiga bulan sebelum masa tugas berakhir. 

(6) Pegawai yang sudah selesai menjalankan rangkap jabatan, dapat 
diangkat kembali menjadi pegawai STIKes apabila ada Formasi. 

(7) Ketentuan lebih lanjut tentang rangkap jabatan ini, diatur oleh Ketua. 
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Pasal 41 
 
Ketentuan dalam pasal 39 (Rangkap Jabatan) di luar Persyarikatan tidak 
berlaku jika memperoleh rekomendasi tugas tertulis dari persyarikatan 
 

BAB VI 
CUTI PEGAWAI 

BAGIAN KESATU 
JENIS CUTI 

Pasal 42 
 
Cuti Pegawai terdiri dari : 
a. Cuti Tahunan Tenaga Kependidikan 
b. Cuti Dosen 
c. Cuti Sakit 
d. Cuti Bersalin 
e. Cuti Karena Alasan Penting 
f. Cuti di luar Tanggungan STIKes. 
g. Cuti Rangkap Jabatan 

 
BAGIAN KEDUA 

CUTI TAHUNAN PEGAWAI 
Pasal 43 

 
(1) Cuti tahunan diberikan kepada tenaga kependidikan yang telah bekerja 

sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun secara terus menerus. 
(2) Lamanya cuti tahunan adalah 12 (dua belas) hari kerja. 
(3) Untuk mendapatkan cuti tahunan pegawai yang bersangkutan 

mengajukan permohonan secara tertulis kepada pejabat yang 
berwenang melalui atasan langsung, paling lambat 1 (satu) minggu 
sebelumnya. 

(4) Cuti tahunan diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang. 
(5) Selama menjalani cuti tahunan, pegawai yang bersangkutan tetap 

menerima penghasilan yang menjadi haknya. 
 

Pasal 44 
 
Cuti tahunan yang tidak diambil dalam tahun yang bersangkutan tidak dapat 
diambil dalam 1 (satu) tahun berikutnya. 
 

BAGIAN KETIGA 
PENANGGUHAN CUTI 

Pasal 45 
 
Untuk kepentingan STIKes, cuti tahunan dapat ditangguhkan 
pelaksanaannya oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti untuk paling 
lama 1 (satu) tahun. 
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BAGIAN KEEMPAT 
CUTI DOSEN 

Pasal 46 
 
(1) Dosen memperoleh hak cuti. 
(2) Cuti dosen diberikan untuk studi, penelitian, pengembangan ilmu 

pengetahuan, teknologi dan seni. 
(3) Dosen yang memiliki pangkat Asisten Ahli, Lektor berhak mendapat cuti 

5 tahun sekali. 
(4) Dosen yang memiliki pangkat Lektor Kepala, Guru Besar berhak 

mendapat cuti 4 tahun sekali. 
(5) Cuti dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 6 bulan. 
(6) Cuti Dosen tidak berlaku bagi yang sedang melaksanakan tugas sebagai 

pejabat struktural 
(7) Cuti Dosen harus mendapat ijin secara tertulis dari Ketua. 
(8) Dosen yang menjalankan cuti diberi hak kepegawaian berupa gaji pokok 

dan tunjangan lain sesuai peraturan di STIKes dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

 
 

BAGIAN KELIMA 
CUTI SAKIT 

Pasal 47 
 
(1) Bagi pegawai selama sakit berhak atas cuti sakit. 
(2) Pegawai yang sakit selama 1 (satu) atau 2 (dua) hari berhak atas cuti 

sakit dengan ketentuan bahwa yang bersangkutan harus 
memberitahukan kepada atasannya dan memberikan surat keterangan 
dokter. 

(3) Pegawai yang sakit lebih dari 2 (dua) hari sampai dengan 3 (tiga) bulan 
berhak atas cuti sakit dengan ketentuan bahwa pegawai yang 
bersangkutan harus mengajukan pemberitahuan secara tertulis kepada 
Ketua melalui Biro Kepegawaian dengan melampirkan surat keterangan 
dokter spesialis. 

(4) Pegawai yang menderita sakit lebih dari 3 (tiga) bulan berhak cuti sakit 
dengan ketentuan bahwa yang bersangkutan harus mengajukan 
permohonan secara tertulis setiap tiga bulan kepada  Ketua melalui Biro 
Kepegawaian dengan melampirkan surat keterangan dari tim dokter. 

(5) Surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat 
(4) pasal ini menyatakan alasan tentang perlunya pemberian cuti, 
lamanya cuti dan keterangan lain yang dipandang perlu. 

(6) Cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal ini diberikan 
untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. 

(7) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan (pengujian) kesehatan sampai 
waktu 1 (satu) tahun yang bersangkutan belum sembuh, maka 
diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai. 
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BAGIAN KEENAM 
CUTI KARENA KECELAKAAN KERJA 

Pasal 48 
 
(1) Pegawai yang mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugas sehingga 

perlu mendapat perawatan, berhak atas cuti sakit berdasarkan 
keterangan dokter. 

(2) Apabila sampai waktu 3 (tiga) tahun pegawai yang bersangkutan tidak 
mampu bekerja kembali sebagai akibat kecelakaan kerja sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dalam jabatan apapun, maka ia diberhentikan 
dengan hormat sebagai pegawai. 

 
BAGIAN KETUJUH 

HAK PEGAWAI PADA SAAT MENJALANI CUTI SAKIT 
Pasal 49 

 
Selama menjalani cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46-47 
pegawai yang bersangkutan tetap menerima penghasilan yang menjadi 
haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 
 

BAGIAN KEDELAPAN 
CUTI KARENA KEGUGURAN 

Pasal 50 
 
(1) Pegawai wanita yang mengalami gugur kandungan berhak atas cuti 

sakit untuk paling lama 15 ( lima belas ) hari kerja. 
(2) Untuk mendapatkan cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

pasal ini, pegawai yang bersangkutan mengajukan permohonan tertulis 
kepada Ketua melalui Biro Kepegawaian dengan melampirkan surat 
keterangan dokter atau bidan. 

BAGIAN KESEMBILAN 
CUTI BERSALIN 

Pasal 51 
 
(1) Pegawai wanita yang melahirkan berhak atas cuti bersalin. 
(2) Lama cuti bersalin tersebut dalam ayat (1) pasal ini adalah 1 (satu) 

bulan sebelum melahirkan dan 2 (dua) bulan sesudah persalinan. 
(3) Cuti bersalin hanya diperoleh pada persalinan anak ke 1-3 terhitung 

setelah menjadi pegawai STIKes, sedangkan persalinan anak ke-4 
pegawai dapat mengajukan cuti tahunan. 
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Bagian Kesepuluh 
Hak Pegawai Pada Saat Menjalani Cuti Bersalin 

Pasal 52 
 
Selama menjalani cuti bersalin sesuai dengan Pasal 50 pegawai yang 
bersangkutan hanya berhak memperoleh gaji pokok. 
 

Pasal 53 
Kewajiban Pegawai Pada saat Menjalani Cuti Bersalin 

 
Pegawai yang menjalani cuti bersalin tetap wajib melaksanakan 
kewajibannya/tidak dibebaskan dari jabatannya dan wajib menyerahkan 
tugas kepada atasannya. 
 

Pasal 54 
Prosedur Pengajuan Cuti Bersalin 

 
(1) Pegawai yang akan melahirkan harus mengajukan permohonan cuti 

bersalin secara tertulis kepada Ketua melalui Biro Kepegawaian. 
(2) Cuti Bersalin diberikan oleh Ketua kepada pegawai yang bersangkutan 

melalui atasan langsungnya. 
 

Pasal 55 
Cuti Karena Alasan Penting 

 
(1) Setiap pegawai berhak atas cuti karena alasan penting 
(2) Cuti karena alasan penting diberikan kepada pegawai dengan alasan 

antara lain: 
a. Istri/suami, anak/menantu, orang tua/mertua, sakit keras atau 

meninggal dunia.  
b. Menunaikan ibadah haji, umroh 
c. Cuti menikah 
d. Petugas haji/petugas umroh atas penugasan dari Kemenag dan/atau 

Persyarikatan. 
e. Peristiwa lainnya yang dianggap penting oleh pejabat yang 

berwenang. 
f. dll 

(3) Lamanya cuti karena alasan penting ditentukan oleh Ketua melalui Biro 
kepegawaian. 

 
Pasal 56 

Prosedur Pengajuan Cuti Karena alasan Penting 
 
(1) Untuk mendapatkan cuti karena alasan penting, pegawai yang 

bersangkutan mengajukan permohonan secara tertulis selambat-
lambatnya 1 (satu) minggu sebelum menjalani cuti dengan 
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menyebutkan alasan-alasan kepada yang berwenang melalui atasan 
langsung. 

(2) Cuti karena alasan penting diberikan secara tertulis oleh Ketua kepada 
pegawai yang bersangkutan melalui atasan langsungnya. 

 
Pasal 57 

Hak Pegawai Yang Menjalani Cuti Karena Alasan Penting 
 
(1) Selama menjalani cuti karena alasan penting pegawai yang 

bersangkutan tetap menerima penghasilan yang menjadi haknya 
sebagai pegawai. 

(2) Pejabat struktural yang menjalani cuti karena alasan penting tetap 
mendapatkan tunjangan sebagai pejabat struktural. 

 
Pasal 58 

Cuti Diluar Tanggungan STIKes 
 
(1) Pegawai yang telah bekerja sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun 

secara terus-menerus karena alasan-alasan pribadi yang penting dan 
mendesak dapat diberikan cuti di luar tanggungan STIKes. 

(2) Cuti diluar tanggungan STIKes dapat diberikan selama 12 (dua belas) 
bulan. 

(3) Jangka waktu cuti diluar tanggungan STIKes sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (2) pasal ini dapat diperpanjang kembali.  

 
Pasal 59 

Prosedur Cuti Diluar Tanggungan 
 
(1) Untuk mendapatkan Cuti Diluar Tanggungan STIKes pegawai yang 

bersangkutan mengajukan permohonan secara tertulis kepada pejabat 
yang berwenang disertai dengan alasan-alasannya. 

(2) Cuti di luar Tanggungan STIKes bukan merupakan hak, oleh karena itu 
permohonan Cuti diluar Tanggungan STIKes dapat dikabulkan atau 
ditolak oleh pejabat yang berwenang. 

(3) Cuti di luar Tanggungan STIKes hanya dapat diberikan dengan 
Keputusan Ketua. 

 
Pasal 60 

Hak Pegawai Yang Menjalani Cuti Diluar Tanggungan 
 
(1) Selama menjalani Cuti Diluar Tanggungan STIKes yang bersangkutan 

tidak berhak menerima penghasilan dari STIKes. 
(2) Selama menjalani Cuti Diluar Tanggungan STIKes masa kerja pegawai 

yang bersangkutan tidak diperhitungkan. 
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Pasal 61 
Kewajiban Pegawai Yang Menjalani Cuti Diluar Tanggungan 

 
(1) Pegawai yang menjalani Cuti Diluar Tanggungan STIKes tidak 

mempunyai kewajiban sebagai pegawai dan kepada yang bersangkutan 
dibebaskan dari jabatannya. 

(2) Jabatan yang ditinggalkan karena adanya Cuti Diluar Tanggungan 
STIKes dengan segera dapat diisi. 

 
Pasal 62 

Prosedur Aktif Kembali Bagi Pegawai Yang Menjalani Cuti 
Diluar tanggungan 

 
(1) Pegawai yang telah habis masa menjalani Cuti Diluar Tanggungan 

STIKes dapat mengajukan permohonan aktif kembali sebagai pegawai 
STIKes. 

 
(2) Permohonan aktif kembali dapat diterima apabila masih tersedia 

formasi dan diperlukan STIKes. 
(3) Pegawai yang tidak mengajukan permohonan aktif kembali secara 

tertulis kepada Ketua setelah habis masa menjalani cuti di luar 
tanggungan STIKes, dinyatakan telah mengundurkan diri dan diproses 
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 
Pasal 63 

Cuti Karena Rangkap Jabatan 
 
(1) Cuti karena rangkap jabatan bukan merupakan hak pegawai. 
(2) Pegawai yang akan mengikuti proses pendaftaran untuk rangkap 

jabatan harus mengajukan permohonan ijin kepada Ketua. 
(3) Permohonan ijin dapat diterima atau ditolak. 
(4) Pegawai yang mendapatkan ijin rangkap jabatan, wajib mengajukan 

permohonan cuti secara tertulis kepada Ketua. 
(5) Cuti karena rangkap jabatan ini diberikan untuk masa satu periode 

jabatan, kecuali untuk jabatan di eksekutif. 
(6) Selama Cuti Rangkap Jabatan pegawai tidak mendapatkan hak-haknya 

sebagai pegawai  
(7) Pegawai yang akan aktif kembali, wajib melaporkan diri secara tertulis 

kepada Ketua melalui atasan langsung paling lambat 3 ( tiga) bulan 
sebelum rangkap jabatan berakhir. 

(8) Pelaksanaan Cuti Rangkap Jabatan diatur lebih lanjut oleh Keputusan 
Ketua. 
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Pasal 64 
(1) Pegawai yang sedang menjalani Cuti Tahunan atau Cuti Karena Alasan 

Penting, dapat dipanggil bekerja kembali apabila ada kepentingan yang 
mendesak dari STIKes. 

(2) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini sisa 
waktu cuti yang belum dijalani tetap menjadi hak pegawai yang 
bersangkutan. 

 
BAB VII 

PEMBERHENTIAN PEGAWAI 
 

Pasal 65 
Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri 

 
(1) Pegawai STIKes yang mengajukan permohonan berhenti atas 

permintaan sendiri, diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai. 
(2) Permohonan berhenti sebagai Pegawai STIKes dapat ditunda untuk 

paling lama 30 (tiga puluh) hari. 
(3) Permintaan berhenti seorang Pegawai STIKes dapat ditolak, apabila 

pegawai yang bersangkutan terikat dengan wajib kerja, sesuai dengan 
peraturan yang berlaku di STIKes. 

(4) Permintaan berhenti sebagai Pegawai STIKes diajukan secara tertulis 
kepada Badan Pembina Harian melalui saluran hierarki. 

(5) Penundaan dan penolakan atas permintaan berhenti seorang pegawai 
diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan oleh BPH 
melalui Ketua. 

(6) Pegawai STIKes yang diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai 
diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan di STIKes dan 
perundang-undangan yang berlaku. 

 
Pasal 66 

Pemberhentian Karena Mencapai Batas Usia Pensiun 
 
(1) Batas usia pensiun bagi Tenaga Kependidikan adalah 58 (lima puluh 

delapan) tahun. 
(2) Batas usia pensiun bagi Dosen adalah 65 (enam puluh lima) tahun. 
(3) Batas usia pensiun Dosen dengan jabatan akademik Guru Besar adalah 

70 (tujuh puluh) tahun. 
(4) Pegawai STIKes yang telah mencapai batas usia pensiun diberhentikan 

dengan hormat sebagai Pegawai dan kepadanya diberikan hak 
kepegawaian sesuai dengan peraturan yang berlaku di STIKes dan 
perundang-undangan yang berlaku. 

(5) Ketua memberitahukan secara tertulis kepada Pegawai selambat-
lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum seorang Pegawai mencapai batas usia 
pensiun, bahwa yang bersangkutan akan diberhentikan dengan hormat 
sebagai Pegawai STIKes karena mencapai batas usia pensiun. 
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(6) Pegawai STIKes yang mencapai batas usia pensiun diberhentikan 
dengan hormat dengan Keputusan BPH, dan diberikan hak-hak 
kepegawaian sesuai peraturan yang berlaku di STIKes dan perundang-
undangan yang berlaku  

 
Pasal 67 

Pemberhentian Karena Adanya Penyederhanaan Organisasi 
 
(1) Pemberhentian pegawai dapat dilakukan karena adanya 

penyederhanaan satuan organisasi STIKes. 
(2) Pegawai yang diberhentikan karena adanya penyederhanaan 
satuan organisasi, diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai 
dengan mendapat hak-hak kepegawaian berdasarkan peraturan di 
STIKes dan perundang-undangan yang berlaku. 

 
Pasal 68 

Pemberhentian Karena Pelanggaran Disiplin Pegawai 
Atau Tindak Pidana 

 
(1) Pegawai STIKes dapat diberhentikan sebagai pegawai karena: 

a. Melanggar Janji Pegawai STIKes, Janji Jabatan atau melakukan 
pelanggaran Peraturan Disiplin Pegawai kategori berat. 

b. Dihukum penjara berdasarkan keputusan Pengadilan yang sudah 
mempunyai kekuatan hukum tetap, karena dengan sengaja 
melakukan suatu tindak pidana. 

(2) Pemberhentian Pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1) di atas, dapat dilakukan dengan hormat atau tidak dengan hormat, 
tergantung pada pertimbangan Badan Pembina Harian sesuai peraturan 
perundangan-undangan yang berlaku. 

 
Pasal 69 

Pemberhentian Karena Tidak Cakap Jasmani Atau Rohani 
 
(1) Pegawai STIKes diberhentikan dengan hormat dengan mendapat hak-

hak kepegawaian berdasarkan peraturan yang berlaku apabila 
berdasarkan surat keterangan Tim Penguji Kesehatan dinyatakan: 
a. Tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan karena kesehatannya. 
b. Menderita penyakit atau kelainan yang berbahaya bagi dirinya 

sendiri dan/atau lingkungan kerjanya. 
c. Tidak mampu bekerja kembali setelah berakhirnya cuti sakit. 

(2) Pemberhentian  karena  tidak  cakap  jasmani paling cepat  1 
(satu) tahun sejak tidak dapat menjalankan tugasnya sesuai 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 
Pasal 70 

Pemberhentian Karena Meninggalkan Tugas (Mangkir) 
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(1) Pegawai yang meninggalkan tugas secara tidak sah dalam waktu 2 (dua) 
bulan terus menerus dihentikan hak-haknya sebagai pegawai mulai 
bulan ketiga. 

(2) Pegawai yang meninggalkan tugasnya secara tidak sah lebih dari 2 (dua) 
bulan tetapi kurang dari 4 (empat) bulan secara terus menerus dan 
melaporkan diri kepada pimpinan STIKes, dapat: 
a. Ditugaskan kembali apabila alasan-alasan meninggalkan tugasnya 

secara tidak sah itu dapat diterima oleh pejabat yang berwenang. 
b. Diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai apabila alasan 

meninggalkan tugasnya tidak diterima oleh pejabat yang 
berwenang. 

 
Pasal 71 

Pemberhentian Karena Meninggal Dunia 
 
Pegawai yang meninggal dunia diberhentikan dengan hormat sebagai 
Pegawai dengan diterbitkan Keputusan oleh BPH dan akan diberikan hak-
haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di STIKes. 
 
 

Pasal 72 
Pemberhentian Karena Hal-hal Lain 

 
(1) Pegawai yang terlambat melaporkan diri kembali ke STIKes setelah 

habis menjalankan cuti di luar tanggungan atau cuti karena rangkap 
jabatan, diperlakukan apabila keterlambatan melaporkan diri kurang 
dari 6 (enam) bulan, tetapi alasan-alasan tentang keterlambatan 
melaporkan diri tidak diterima oleh Ketua maka Pegawai yang 
bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai. 

(2) Pegawai yang terlambat melaporkan diri ke STIKes setelah habis 
menjalankan cuti di luar tanggungan atau cuti karena rangkap jabatan 
lebih dari 6 (enam) bulan, maka pegawai tersebut akan diberlakukan 
ketentuan Pasal 77 Peraturan ini. 

 
Pasal 73 

Pemberhentian atau Pengalihtugasan Pegawai 
 
Pegawai yang tidak memenuhi kualifikasi sebagai pegawai STIKes dapat 
diberhentikan atau dialih tugaskan. 
 

Pasal 74 
Hak-Hak Pegawai Yang Diberhentikan 

 
(1) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat akibat penyederhanaan 

organisasi, diberikan hak pensiun dan pesangon sesuai aturan yang 
berlaku di STIKes dan peraturan perundangan yang berlaku. 
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(2) Pegawai yang menurut surat keterangan dari Penguji Kesehatan 
dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan karena tidak 
cakap jasmani atau rohani diberhentikan dengan hormat sebagai 
Pagawai dengan hak pensiun. 

(3) Pegawai yang diberhentikan sebagai pegawai tetap STIKes, mempunyai 
hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
 

BAB VIII 
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 75 

Pemberlakuan Peraturan Kepegawaian 
 
(1) Dengan berlakunya Peraturan Pegawai ini, maka Peraturan 

Kepegawaian Akbid Muhammadiyah Cirebon dinyatakan dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku lagi 

(2) Semua peraturan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan 
tidak berlaku. 

(3) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 
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STRUKTUR ORGANISASI 

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKES) MUHAMMADIYAH CIREBON 
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Secara umum tugas pokok dan fungsi masing-masing penjabat struktural 
untuk dapat menjalankan fungsi STIKes Muhammadiyah Cirebon diuraikan 
sebagai berikut : 
 

No 
Nama Secara 

Umum (General) 
Nama dalam 

Struktur 
Tugas Pokok dan Fungsi 

(a) (b) (c) (d) 

1 Pimpinan Institusi 1. Ketua a. Penanggungjawab utama pada STIKes 
Muhammadiyah Cirebon yang melakukan 
arahan serta kebijaksanaan umum dan 
menetapkan peraturan 

b. Merumuskan, Menetapkan Kebijakan, 
Standar, Pedoman Mutu yang terdapat di 
STIKes Muhammadiyah Cirebon. 

c. Memberikan arahan, motivasi dan 
berkoordinasi dengan  Lembaga/ Biro/ 
Pusat/ Unit untuk memegang teguh nilai 
moral, etika, dan budaya organisasi 
dalam menjalankan tugasnya 

d. Membuat perencanaan, pelaksanaan, 
pengembangan dan mengkoordinir 
kegiatan di STIKes Muhammadiyah 
Cirebon. 

e. Menetapkan kebijakan dan Pedoman 
tentang pembinaan dan pengembangan 
kecakapan/kepribadian seluruh warga di 
lingkungan kampus dalam rangka 
peningkatan kualitas pengetahuan, sikap 
dan keterampilan 

f. Memantau dan menjadi 
penanggungjawab dalam kegiatan yang 
dilakukan struktur yang berada langsung 
di garis koordinator Ketua 

g. Menerima laporan dari struktur yang 
berada langsung di garis koordinator 
Ketua 

h. Merencanakan dan menyusun berbagai 
program pengembangan STIKes 
Muhamamdiyah Cirebon sesuai dengan 
RIP STIKes Muhammadiyah Cirebon. 

i. Melakukan koordinasi dengan BPH 
STIKes Muhammadiyah Cirebon dalam 
rangka menjalin kerjasama dengan PT, 
Instansi, Lembaga dan Publik dalam 
rangka mendukung Visi, Misi dan Tujuan. 

j. Melakukan koordinasi dan pengarahan 
implementasi Kampus Islami. 

  2. Wakil 
Ketua I 

Membantu Ketua dalam melaksanakan 
kegiatan, meliputi : 

TUGAS POKOK DAN FUNGSI 
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MUHAMMADIYAH 

CIREBON 
 
 



Peraturan Kepegawaian STIKes Muhammadiyah Cirebon 
29 

No 
Nama Secara 

Umum (General) 
Nama dalam 

Struktur 
Tugas Pokok dan Fungsi 

(a) (b) (c) (d) 

a. Menyusun dan merumuskan rencana 
kerja sebagai pedoman pelaksanaan 
tugas meliputi mengembangkan Institusi 
mengenai kegiatan perkembangan 
Internal maupun eksternal 

b. Merumuskan RIP, Statuta, Renstra, 
Pedoman, Kebijakan, dan Standar di 
STIKes Muhammadiyah Cirebon. 

c. Memberikan arahan, motivasi, membina 
dan mengkoordinir kepada struktur yang 
berada di bawah langsung Wakil Ketua I 

d. Menyusun perencanaan, Program Kerja 
dan Laporan sesuai dengan kegiatan 
yang dilakukan dalam mengembangkan 
STIKes Muhammadiyah Cirebon. 

e. Mengkoordinir Kegiatan, Program Kerja 
masing-masing Program Studi agar dapat 
berjalan dengan selaras. 

f. Mengkoordinir masing-masing Program 
Studi dalam bidang Pendidikan dan 
pengajaran, Penelitian, Pengabdian 
kepada Masyarakat, Kemahasiswaan, 
Sarana dan Prasarana serta Al-Islam 
Kemuhammadiyahan. 

g. Menerapkan dan mewujudkan Visi, Misi, 
Tujuan melalui pedoman yang tersedia. 

h. Menyusun Rencana Anggaran Belanja 
(RAB) setiap tahunnya bersama 
Pimpinan 

i. Menyusun Proposal Hibah 
j. Memberikan, mengkoordinasi, arahan 

terhadap kegiatan penerimaan 
mahasiswa baru, pendataan alumni 
melalui Tracer Study. 

k. Mengkoordinir penyediaan informasi 
lowongan pekerjaan. 

l. Membantu dalam hal delegasi yang 
bersifat Umum dan ditujukan oleh 
Pimpinan. 

m. Membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan 
Pekerjaan Pegawai (DP3) seluruh 
struktural yang berada langsung di bawah 
Wakil Ketua di STIKes Muhammadiyah 
Cirebon setiap tahun tiap bulan 
Desember. 

n. Menyusun laporan Wakil Ketua 
berdasarkan hasil yang telah dicapai 
sebagai pertanggungjawaban 
pelaksanaan tugas. 

  3. Wakil 
Ketua II 

Membantu Ketua dalam melaksanakan 
kegiatan, meliputi : 
a. Menyusun dan merumuskan rencana 

kerja sebagai pedoman pelaksanaan 
tugas meliputi mengembangkan STIKes 
Muhammadiyah Cirebon mengenai 
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kegiatan perkembangan internal maupun 
eksternal. 

b. Merumuskan RIP, Statuta, Renstra, 
Pedoman, Kebijakan, dan Standar di 
STIKes. 

c. Memberikan arahan, motivasi, membina 
dan mengkoordinir kepada struktur yang 
berada di bawah langsung Wakil Ketua II 

d. Menyusun Perencanaan, Program Kerja 
dan Laporan sesuai dengan kegiatan 
yang dilakukan dalam mengembangkan 
Instansi 

e. Mengkoordinir kegiatan, Program Kerja 
masing-masing Program Studi agar dapat 
berjalan dengan selaras. 

f. Mengkoordinir masing-masing Program 
Studi dalam bidang Pendidikan dan 
pengajaran, Penelitian, Pengabdian 
kepada Masyarakat, Kemahasiswaan, 
Sarana dan Prasarana serta Al-Islam 
Kemuhammadiyahan. 

g. Menerapkan dan Mewujudkan Visi, Misi, 
Tujuan melalui pedoman yang tersedia. 

h. Menyusun Rencana Anggaran Belanja 
(RAB) setiap tahunnya bersama 
Pimpinan 

i. Menyusun Proposal Hibah 
j. Melakukan koordinasi dan monitoring 

terhadap realisasi anggaran sesuai yang 
ditetapkan. 

k. Melakukan Kerjasama dengan 
Perusahaann pengguna tenaga kerja. 

l. Mengkoordinir penyediaan informasi 
lowongan pekerjaan. 

m. Membantu dalam hal delegasi yang 
bersifat Umum dan ditujukan oleh 
Pimpinan. 

n. Menyusun program Kesehatan dan 
Keselamatan Kerja (K3) 

o. Membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan 
Pekerjaan Pegawai (DP3) seluruh 
struktural yang berada langsung di  
bawah Wakil Ketua di STIKes 
Muhammadiyah Cirebon setiap Tahun 
pada bulan Desember. 

p. Menyusun laporan Wakil Ketua 
berdasarkan hasil yang telah dicapai 
sebagai pertanggungjawaban 
pelaksanaan tugas. 

2 Senat Akademik Senat 
Akademik 
STIKes 
Muhammadiy
ah Cirebon 

a. Merumuskan kebijakan akademik dan 
pengembangan STIKes Muhammadiyah 
Cirebon 

b. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi 
akademik dan kecakapan serta 
kepribadian sivitas akademika sesuai 
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tuntunan islam 
c. Merumuskan norma dan tolak ukur 

penyelenggaraan STIKes Muhammadiyah 
Cirebon 

d. Memberikan persetujuan atas statuta, 
RIP, Renstra, Renop dan Rencana 
Anggran Pendapatan Belanja (RAPB) 
STIKes Muhammadiyah Cirebon yang 
diajukan oleh Pimpinan STIKes 

e. Menilai kinerja Pimpinan STIKes 
Muhammadiyah Cirebon atas 
pelaksanaan kebijakan yang telah 
ditetapkan 

f. Merumuskan peraturan pelaksanaan 
kebebasan mimbar akademik dan 
otonomi keilmuan di STIKes 
Muhammadiyah Cirebon 

g. Merumuskan dan menegakkan norma-
norma yang berlaku bagi sivitas 
akademika 
 

3 Satuan Pengawas Badan 
Pembina 
Harian (BPH) 

a. Memberikan pertimbangan dalam hal 
pengelolaan STIKes Muhammadiyah 
Cirebon 

b. Memberikan pengawasan kepada 
Pimpinan STIKes Muhammadiyah 
Cirebon dalam hal memimpin, 
menyelenggarakan dan mengembangkan 
STIKes Muhammadiyah Cirebon sesuai 
visi, misi, tujuan dan sasaran STIKes 
Muhammadiyah Cirebon. 

c. Mengangkat dan memberhentikan dosen 
tetap dan tenaga non akademik tetap 
STIKes berdasarkan usul dan 
pertimbangan Pimpinan STIKes 
Muhammadiyah Cirebon. 

d. Mewakili Majelis Pendidikan Tinggi, 
Penelitian dan Pengembangan  Pimpinan 
Pusat Muhammadiyah dalam 
berhubungan dengan instansi pemerintah 
dan pihak-pihak lain yang terkait. 

e. Mengesahkan Renstra, Rencana 
Operasional (Renop) dan Rencana 
Anggaran Pendapatan dan Belanja 
(RAPB) STIKes Muhammadiyah Cirebon 
yang diajukan Pimpinan STIKes. 

f. Melakukan pembinaan dalam rangka 
mencapai tujuan yang ditetapkan 

4 Dewan 
Pertimbangan 

Majelis 
Pendidikan 
Tinggi 
Pimpinan 
Pusat 
Muhammadiy
ah 

a. Memberikan masukan kepada pimpinan  
STIKes Muhammadiyah Cirebon sebagai 
bahan pertimbangan dalam menentukan 
kebijakan penyelenggaraan perguruan 
tinggi 

b. Menetapkan tuntutan tentang 
perencanaan, pelaksanaan, dan 
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pengawasan dalam penyelenggaraan 
pendidikan tinggi di STIKes 
Muhammadiyah Cirebon 

c. Membuat kurikulum dan standar mutu 
PTMA tentang Al-Islam dan 
Kemuhammadiyahan (AIK) 

d. Melakukan pembinaan, koordinasi dan 
pengawasan terhadap penyelenggaraan 
Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) 

e. Mengusulkan pengangkatan Ketua 
STIKes dan BPH kepada Pimpinan Pusat 
Muhammadiyah 

5 Pelaksana 
Kegiatan 
Akedamik 

Ketua 
Program 
Studi 

Membantu kegiatan Ketua dan Wakil Ketua 
dalam melaksanakan kegiatan di bidang 
pendidikan, penelitian dan pengabdian 
kepada masyarakat dan Al-Islam 
Kemuhammadiyahan, meliputi : 
a. Menyusun Renstra, RIP, dan Pedoman 

Kebijakan yang berkaitan dengan 
Pengembangan Program Studi. 

b. Menyusun program kerja dan 
melaksanakan sesuai dengan 
perkembangan peraturan yang berlaku 
baik pemerintah maupun persyarikatan. 

c. Melakukan koordinasi dengan pihak-
pihak terkait dalam perencanaan, 
pelaksanaan, monitoring dan evaluasi 
kegiatan akademik dan kemahasiswaan 
di tingkat Program Studi secara 
keseluruhan. 

d. Melakukan Caturdharma PT 
berkoordinasi dan bekerjasama dengan 
pihak terkait di tingkat Program Studi. 

e. Melakukan peninjauan kurikulum minimal 
3 tahun dan pengembangan mutu 
berkaitan dengan mimbar akademik di 
tingkat Program Studi. 

f. Melakukan pengarahan dan monitoring 
pelaksanaan kerja unit-unit di bawah 
Program Studi serta melakukan evaluasi 
kegiatan, mengkoordinasikan feedback 
dalam rangka perbaikan. 

g. Melakukan perencanaan dan pembinaan 
edukatif di tingkat Program Studi. 

h. Membuat Laporan Bulanan dan Tahunan  
serta melaporkan kepada Pimpinan 
STIKes Muhammadiyah Cirebon. 

6 Pelaksana 
Administrasi, 
Pelayanan dan 
Pendukung 

Administrasi 
Akademik 
dan 
Kemahasisw
aan 

a. Membantu Ka. Program Studi dalam 
seluruh tugas dan khususnya pada tugas-
tugas yang berkaitan dengan pelayanan 
pembelajaran 

b. Melakukan koordinasi IT berkaitan 
dengan sistem akademik dalam ruang 
lingkup pelayanan administrasi akademik 
dan kemahasiswaan 
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c. Melakukan koordinasi dengan bagian, 
unit yang terkait  pada Program Studi di 
lingkungan STIKes Muhammadiyah 
Cirebon. 

d. Melakukan peningkatan mutu akademik 
dalam kualitas pelayanan akademik 
terkait, persiapan, proses, monitoring 
serta evaluasi pembelajaran termasuk 
dalam pengelolahan nilai-nilai akademik. 

e. Melaksanakan data base kelembagaan, 
data base dosen, data base mahasiswa, 
transaksi dosen, dan transaksi 
mahasiswa. 

f. Melaksanakan pelayanan kepada 
mahasiswa terkait percetakan kartu ujian, 
kartu mahasiswa, transkip, ijazah. 

  Kepegawaia
n dan 
Administrasi 
Umum 

1. Urusan Kepegawaian dan Hukum 
a. Mengkoordinasikan dengan bagian 

informasi mengenai surat dan 
administrasi. 

b. Membantu dalam mengarsipkan data 
berkenaan dengan kegiatan. 

c. Membantu Wakil Ketua II dalam 
seluruh tugas dan khususnya pada 
tugas-tugas yang berkaitan dengan 
kepegawaian dan pelayanan hukum. 

d. Menyusun program kerja sesuai 
dengan Renstra STIKes. 

e. Melakukan koordinasi dalam ruang 
lingkup pelayanan kepegawaian dan 
hukum dengan seluruh komponen di 
Biro Administrasi Umum dan SDM. 

f. Melakukan koordinasi dengan tata 
usaha dan komponen lain di tiap 
Program Studi 

g. Terlaksananya sistem kepegawaian 
termasuk daftar hadir, daftar kenaikan 
pangkat, serta kegiatan yang 
berkaitan dengan kepegawaian dan 
hukum. 

h. Terwujudnya kesejahteraan yang 
memadai bagi dosen dan karyawan. 

i. Melakukan monitoring dan evaluasi 
pengelolaan dan kelancaran 
administrasi serta pengawasan kerja 
karyawan. 

j. Mengkoordinasi dengan bidang, 
instansi terkait kepegawaian, 
rekuitmen calon dosen dan karyawan. 

k. Pengarsipan SK, data-data berkaitan 
dengan kepegawaian yang tersusun 
secara sistematik dan naskah 
kerjasama, tugas lain yang relevan. 

l. Mempertanggungjawabkan tugas 
kepada Biro Administrasi dan 
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Pimpinan. 
 

2. Urusan Rumah Tangga 
a. Membantu Wakil Ketua II dalam 

administrasi umum dalam seluruh 
tugas yang berkaitan dengan 
administrasi umum. 

b. Melakukan koordinasi dalam ruang 
lingkup pelayanan kerumah- tanggaan 
dengan seluruh komponen 
administrasi umum dan SDM 

c. Menyusun program kerja dan 
peningkatan mutu STIKes 
Muhammadiyah Cirebon. 

d. Menangani administrasi surat-surat 
baik surat keluar maupun surat 
masuk. 

e. Menangani sirkulasi surat-surat, 
pengarsipan surat, ketercapaian 
pendistribusian dan 
pendokumentasian. 

f. Membantu dalam kegiatan 
kepegawaian, Program Studi di 
lingkungan STIKes Muhammadiyah 
Cirebon. 

g. Melaksanakan tugas yang relevan di 
lingkungan STIKes Muhammadiyah 
Cirebon. 

h. Mempertanggungjawabkan tugas 
kepada pimpinan dn Wakil Ketua II. 

 

  Ka. Bagian 
Keuangan 

1. Urusan Akutansi dan Verifikasi 
a. Membantu membuat perencanaan 

Anggaran STIKes 
b. Menyusun buku Pencatatan jurnal dan 

neraca 
c. Memverifikasi anggaran Unit Kerja 
d. Menyerahkan hasil Verifikasi 

pengajuan anggaran ke Ka. Biro untuk 
dimintai persetujuan guna pencairan 
dana baik lewat cash maupun bank 
dengan Persetujuan Ketua. 

e. Menerima laporan catatan 
pengeluaran dan penerimaan dana. 

f. Menerima dan memverifikasi laporan 
pertanggungjawaban penggunaan 
dana dari unit penggunaan dana dan 
tugas lain yang relevan. 

g. Membuat surat tagihan kepada 
mahasiswa berkenaan dengan biaya, 
menagih kepada unit pemakai dana 
sesuai dengan waktu pelunasan yang 
ditentukan. 

h. Mengarsipkan dan menyimpan 
laporan pertanggungjawaban dan 
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mempertanggungjawaban seluruh 
tugas kepada Wakil Ketua II. 

2. Urusan Kas dan Bank 
a. Membuat jurnal penerimaan bank 

untuk rekening STIKes 
Muhammadiyah sesuai dengan kode 
mata anggaran dan mata rekening 

b. Menerima laporan harian bank dan 
membuat buku pengajuan dana 

c. Melakukan identifikasi laporan dengan 
bukti pendukung. 

d. Membuat rekapitulasi harian 
penerimaan bank. 

e. Menyimpan dan mengarsipkan 
laporan berkoordinasi dengan urusan 
akutansi 

f. Memberikan pelayanan terhadap 
mahasiswa, orangtua, SDM terkait 
dengan keuangan. 

g. Melakukan mobilisasi ke bank atau ke 
instansi lain yang terkait 

h. Berkoordinasi dengan unit lain 
mengenai pengiriman dan 
pengambilan dana terkait dengan 
STIKes Muhammadiyah Cirebon. 

  Sarana dan 
Prasarana 

a. Penanggungjawab seluruh aktivitas 
kegiatan perawatan dan inventaris 
asrama. 

b. Koordinasi dan melayani kebutuhan 
masing-masing kegiatan asrama. 

c. Menginvetarisir kerusakan yang terjadi 
dan perawatan sarana dan prasarana 
asrama. 

d. Mempertanggungjawabkan tugas kepada 
pimpinan 

e. Membuat laporan bulanan kepada 
pimpinan. 

  Kebersihan a. Melaksanakan tugas sesuai tanggung 
jawab piket  

b. Menciptakan suasana kampus  dan 
asrama bersih, indah, dan nyaman 

c. Bertanggungjawab pada kebersihan 
ruang kantor, kelas, pintu jendela ruang 
kuliah dan kantor , kamar mandi, 
musholla, halaman depan dan taman 

d. Bertanggungjawab membuka ruang 
kantor  

e. Menjaga kelengkapan dan keutuhan alat 
ruang kuliah  

f. Pelaksanaan tugas meliputi: 
1) Kebersihan  
2) Kerapihan  
3) Penghijauan tanaman  

g. Memfasilitasi kebutuhan sarana 
kebersihan saat kerja bakti  
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h. Membantu mengatur ruang kuliah dan 
untuk pelaksanaan UTS, UAS 

i. Membantu untuk mengatur tempat acara 
rapat/pertemuan lain sesuai perintah 
atasan  

j. Membantu mencuci perlengkapan setelah 
makan karyawan  

k. Mengkoordinasi dengan bidang terkait 
sesuai kegiatan bidang keindahan dan 
kenyamanan dan melakukan tugas yang 
relevan lainnya. 

l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas 
kepada pimpinan dan Ka.Biro 
Administrasi. 

  Keamanan a. Menyusun program kerja berkaitan 
dengan unit keamanan. 

b. Bertanggungjawab terhadap keamanan 
kampus dan lingkungan secara umum  

c. Bertanggungjawab terhadap keamanan 
kendaraan karyawan dan tamu  

d. Menyusun jadwal jaga satpam dan SOP 
kegiatan yang terkait pada unit 
keamanan. 

e. Menerima tamu yang berkunjung dan 
melaporkan kepada pimpinan melalui 
Stikes Center  

f. Mengevaluasi keluar masuk mahasiswa 
asrama setiap harinya 

g. Melakukan pengecekan di lingkungan 
asrama  dan akademik dan melakukan 
operan dinas setiap pergantian shift 

h. Membantu membuka dan menutup pintu 
gerbang  

i. Memberikan rasa aman dan nyaman bagi 
setiap penghuni dan tamu yang 
berkunjung di STIKes Muhammadiyah 
Cirebon  

j. Menjaga keamanan bila ada acara 
khusus yang diselenggarakan di STIKes 
Muhammadiyah Cirebon  

k. Menjaga inventaris barang yang ada di 
ruang satpam  

l. Membuat pelaporan setiap kejadian di 
asrama dan melaporkan kepada 
Pimpinan dan Ka. Biro administrasi 

m. Membuat laporan jaga secara kontinu 
dan melaporkan kepada pimpinan dan 
Ka. Biro Administrasi. 

 

7 Lembaga - 
Lembaga 

Lembaga 
Penjaminan 
Mutu (LPM) 

Membantu kegiatan Ketua dan Wakil Ketua 
dalam melaksanakan kegiatan: 
a. Menyusun Renstra, RIP, Pengembangan 

Penjaminan Mutu STIKes 
Muhammadiyah Cirebon. 

b. Merencanakan, mengembangkan, 
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mencanangkan kebijakan, Standar, 
manual mutu  melalui tingkat kualitas 
input proses dan outcome sesuai Visi 
Misi dan Tujuan STIKes Muhammadiyah 
Cirebon. 

c. Melaksanakan kontrol dan monitoring 
terhadap berbagai aspek yang mengarah 
pada pencapaian target sesuai Renstra. 

d. Membuat dan memvalidasi Instrumen 
yang digunakan dalam penilaian Mutu 

e. Melakukan evaluasi dan pengolahan 
kontrol data feedback dalam rangka 
perbaikan Mutu. 

f. Mempublikasikan pencapaian kinerja dari 
tiap Program Studi dalam bentuk Quality 
Board. 

g. Memfasilitasi Program Studi dalam 
menyelenggarakan Akreditasi dan 
Evaluasi Diri. 

h. Menerapkan sistem penjaminan mutu 
secara bertahap di STIKes 
Muhammadiyah Cirebon. 

  Lembaga 
Penelitian 
dan 
Pengabdian 
kepada 
Masyarakat 
(LPPM) 

Membantu kegiatan Ketua dan Wakil Ketua 
dalam melaksanakan kegiatan di bidang 
penelitian dan pengabdian masyarakat, 
meliputi : 
a. Menyusun Renstra, RIP, dan Pedoman 

Kebijakan yang berkaitan dengan 
Penelitian dan pengabdian masyarakat. 

b. Memfasilitasi peningkatan kompetensi 
dosen melalui berbagai pelatihan, 
workshop, dan lain-lain yang berkaitan 
dengan penelitian dan pengabdian 
kepada masyarakat. 

c. Mengkoordinasi dan memfasilitasi 
kegiatan penerbitan hasil-hasil penelitian 
dan pengabdian kepada masyarakat. 

d. Memfasilitasi dosen untuk Penelitian 
Inovatif dalam rangka meningkatkan 
teknologi tepat guna, menemukan 
metode baru, dan lain-lain. 

e. Menambah jumlah koleksi jurnal, buku, 
dan data base lainnya yang terkait 
dengan penelitian dan pengabdian 
kepada masyarakat. 

f. Melaksanakan publikasi hasil-hasil 
penelitian melalui berbagai penerbitan 
jurnal. 

g. Mengidentifikasi kegiatan penelitian yang 
dapat ditindaklajuti dengan kegiatan pada 
pengabdian kepada  masyarakat. 

h. Membantu pelaksanaan koordinasi dan 
kerjasama dengan berbagai 
lembaga/instansi terkait untuk berbagai 
kegiatan penelitian dan pengabdian 
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kepada masyarakat. 

  Lembaga Al-
Islam 
Kemuhamma
diyahan 
(LAIK) 

Membantu kegiatan Ketua dan Wakil Ketua 
dalam melaksanakan kegiatan di bidang Al-
Islam Kemuhammadiyahan, meliputi : 
1. Menyusun Renstra, RIP, dan Pedoman 

Kebijakan yang berkaitan dengan Al-
Islam Kemuhammadiyahan. 

2. Menyusun Program Kerja, Kegiatan yang 
berkaitan dengan dengan Al- Islam 
Kemuhammadiyahan. 

3. Menyusun serta memantau implementasi 
Pedoman Hidup Islami Warga Kampus 
(PHIWK). 

4. Melaksanakan kontrol dan monitoring 
terhadap berbagai aspek yang mengarah 
pada pencapaian target sesuai Visi, Misi 
dan Tujuan. 

5. Membuat dan memvalidasi instrumen 
yang digunakan dalam penilaian Mutu. 

6. Menyusun Draft kerjasama dan SK yang 
berkaitan terwujudnya kampus islami. 

7. Berkoordinasi dengan Program Studi 
dalam intergrasi kurikulum AIK dalam 
kurikulum inti dan berkoordinasi dengan 
pihak terkait. 

8. Melakukan evaluasi dan pengolahan 
kontrol data feedback dalam rangka 
perbaikan Mutu menuju Kampus islami. 

  Lembaga 
Pusat Karir 
(LPK) 

a. Pelindung 
Bertanggungjawab dan berkoordinasi 
dengan penasihat dan pengurus inti serta 
pengurus harian dalam membangun dan 
mengembangkan pusat karir STIKes 
Muhammadiyah Cirebon. 

b. Penasihat 
Bertanggungjawab terhadap pelindung 
dan memberikan arahan dan masukan 
terhadap keberlangsungan dan 
peningkatan pusat karir STIKes 
Muhammadiyah Cirebon. 

c. Ketua 
1) Memimpin Kepengurusan Pusat Karir 

sesuai dengan ketentuan-ketentuan 
yang telah disepakati pengurus dan 
anggota.  

2) Bertindak mewakili Pusat Karir STIKes 
Muhammadiyah Cirebon keluar dan 
kedalam sesuai dengan ketentuan 
kepengurusan. 

3) Memimpin rapat-rapat kepengurusan 
pusat karir  

4) Mengarahkan, membimbing dan 
mengawasi pelaksanaan Program 
Kerja Kepengurusan Pusat Karir.  

5) Mengarahkan pelaksanaan kebijakan 
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No 
Nama Secara 

Umum (General) 
Nama dalam 

Struktur 
Tugas Pokok dan Fungsi 

(a) (b) (c) (d) 

IKABIM di dalam hal-hal khusus  
d. Sekretaris 

1) Membantu Ketua dalam 
melaksanakan tugas-tugasnya 

2) Melaksanakan tugas-tugas tertentu 
sesuai petunjuk Ketua 

3) Memantau kerjasama-kerjasama 
pihak pengguna lulusan dan 
mengarsipkannya sesuai dengan 
ketentuan. 

4) Berkoordinasi dengan anggota lain 
untuk kelancaran kepengurusan pusat 
karir 

e. Bendahara 
1) Membantu Ketua dalam 

melaksanakan tugas 
2) Menyusun Anggaran untuk 

pengembangan dan keaktifan 
Kepengurusan Pusat Karir.  

3) Menerima, mencatat, menyimpan dan 
membayar uang untuk dan atas nama 
Kepengurusan Pusat Karir.  

4) Melaporkan keadaan keuangan 
Kepengurusan Pusat Karir setiap  tiga 
(3) bulan  

5) Melaksanakan tugas-tugas tertentu 
sesuai petunjuk Ketua 

f. Divisi Internal 
1) Berkoordinasi dengan pembina dan 

ketua dalam penyelenggaraan 
pelatihan-pelatihan yang menunjang 
kompetensi alumni. 

2) Mengumumkan dan 
menginformasikan kepada Alumni 
STIKes Muhammadiyah Cirebon 
mengenai informasi lowongan 
pekerjaan. 

3) Membuat acara dengan mahasiswa 
tingkat akhir dalam perencanaan karir 

4) Membuat acara dengan organisasi 
alumni dan lulusan dalam peningkatan 
kualitas alumni. 

g. Divisi Eksternal 
1) Berkoordinasi dengan pembina dan 

ketua dalam penentuan kerjasama 
dengan pengguna lulusan.  

2) Bekerjasama dengan bagian 
kerjasama STIKes Muhammadiyah 
Cirebon dalam merealisasikan 
kerjasama dengan pengguna lulusan. 

3) Bekerjasama dengan para pakar, 
lembaga atau organisasi dalam 
pelaksanaan pelatihan-pelatihan 
alumni. 

4) d) Mencari informasi lowongan 
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No 
Nama Secara 

Umum (General) 
Nama dalam 

Struktur 
Tugas Pokok dan Fungsi 

(a) (b) (c) (d) 

pekerjaan dari pihak pengguna 
lulusan. 

8 Unit – Unit  Unit Asrama a. Penanggungjawab administrasi dan 
aktivitas asrama. 

b. Penanggungjawab kebersihan, 
keindahan, dan ketertiban asrama 

c. Melakukan peningkatan mutu kualitas 
bekerja 

d. Kegiatan rutin meliputi : 
1) Melaksanakan kegiatan rutin  (makan 

karyawan & mahasiswa) dan 
mencocokan menu sehari-hari 

2) Melakukan pendataan kehadiran 
mahasiswa di asrama setiap hari dan 
mengkoordinasikan kepada ibu dapur 
untuk kebutuhan makan mahasiswa 
setiap hari. 

3) Menyiapkan snack untuk dosen luar, 
kegiatan UTS, UAS dan kegiatan 
akademik 

4) Mengkoordinir jumlah mahasiswa 
yang ada di asrama  

5) Membuat pelaporan harian konsumsi, 
laporan bulanan dan melayani tamu 
berkunjung. 

  Unit 
Perpustakaa
n 

a. Membuat, menyusun program kerja, 
pedoman dan kebijakan dalam 
pembinaan serta pengembangan 
perpustakaan. 

b. Mengembangkan e-library 
c. Mendayagunakan seluruh sumberdaya 

yang ada baik SDM maupun material 
untuk mencapai tujuan perpustakaan. 

d. Mengadakan koordinasi terhadap seluruh 
kegiatan perpustakaan sehingga kegiatan 
tersebut mengarah pada Visi dan Misi 
Perpustakaan STIKes Muhammadiyah 
Cirebon. 

e. Mengadakan hubungan kerjasama 
dengan sivitas akademika STIKes 
Muhammadiyah Cirebon dan pihak luar 
terutama dengan institusi perpustakaan. 

f. Melakukan pengawasan terhadap tugas-
tugas operasional perpustakaan dan 
tugas relevan yang lain. 

g. Bertanggungjawab penuh terhadap 
inventarisir sarana dan prasarana 
perpustakaan. 

h. Membuat laporan bulanan dan tahunan 
kepada Pimpinan. 

  Unit 
Laboratorium 
Kebidanan 

a. Menyusun dan melaksanakan rencana 
kegiatan laboratorium dan 
mengkoordinasikan dengan Program 
Studi atau instansi terkait. 

b. Mengembangkan informasi profil 
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No 
Nama Secara 

Umum (General) 
Nama dalam 

Struktur 
Tugas Pokok dan Fungsi 

(a) (b) (c) (d) 

laboratorium bagi pengguna. 
c. Menyediakan sarana dan prasarana 

laboratorium. 
d. Melakukan pengarahan dan monitoring 

terhadap perawatan laboratorium. 
e. Melakukan pengarahan, pengawasan 

dan evaluasi pelaksanaan program kerja 
secara keseluruhan. 

f. Memberikan pelayanan mahasiswa 
terkait kebutuhan mahasiswa dalam 
praktik laboratorium. 

g. Melakukan koordinasi dengan Wakil 
Ketua dalam pembuatan rancangan 
RAPB. 

h. Tugas lain yang relevan dan membuat 
laporan bulanan serta tahunan kepada 
pimpinan. 

  Unit 
Laboratorium 
Farmasi 

a. Menyusun dan melaksanakan rencana 
kegiatan laboratorium dan 
mengkoordinasikan dengan Program 
Studi atau instansi terkait. 

b. Mengembangkan informasi profil 
laboratorium bagi pengguna. 

c. Menyediakan sarana dan prasarana 
laboratorium. 

d. Melakukan pengarahan dan monitoring 
terhadap perawatan laboratorium. 

e. Melakukan pengarahan, pengawasan 
dan evaluasi pelaksanaan program kerja 
secara keseluruhan. 

f. Memberikan pelayanan mahasiswa 
terkait kebutuhan mahasiswa dalam 
praktik laboratorium. 

g. Melakukan koordinasi dengan Wakil 
Ketua dalam pembuatan rancangan 
RAPB. 

h. Tugas lain yang relevan dan membuat 
laporan bulanan serta tahunan kepada 
pimpinan. 

  Unit 
Komputer 

a. Membuat, menyusun program kerja, 
pedoman dan kebijakan dalam 
pembinaan serta pengembangan unit 
Komputer. 

b. Mengembangkan CBT dan e-learning 
berkoordinasi dengan IT mengenai 
sistem 

c. Mendayagunakan seluruh sumberdaya 
yang ada baik SDM maupun material 
untuk mencapai tujuan Unit Komputer. 

d. Mengadakan koordinasi terhadap seluruh 
kegiatan Unit sehingga kegiatan tersebut 
mengarah pada Visi dan Misi Unit STIKes 
Muhammadiyah Cirebon. 

e. Mengadakan hubungan kerjasama 
dengan sivitas akademika STIKes 
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No 
Nama Secara 

Umum (General) 
Nama dalam 

Struktur 
Tugas Pokok dan Fungsi 

(a) (b) (c) (d) 

Muhammadiyah Cirebon dan pihak luar 
terutama dengan institusi Unit. 

f. Melakukan pengawasan terhadap tugas-
tugas operasional Unit Komputer dan 
tugas relevan yang lain membantu dalam 
kebutuhan yang berkaitan kegiatan 
operasional STIKes. 

g. Bertanggungjawab penuh terhadap 
inventaris sarana dan prasarana Unit 
Komputer. 

h. Membuat laporan bulanan dan tahunan 
kepada Pimpinan. 

   Membantu Ketua dan Wakil Ketua dalam 
melaksanakan kegiatan Promosi Stikes dan 
Hubungan Luar.Menyusun rencana kerja 
sebagai pedoman pelaksanaan tugas 
meliputi 
Bagian IT :  
a. Mengelola pelaporan PD Dikti STIKes 

Muhammadiyah Cirebon 
b. Mengelola jaringan di STIKes 

Muhammadiyah Cirebon 
c. Memelihara dan monitor jaringan 

sehingga terbebas dari gangguan 
d. Tersedia Basis data yang selalu Up To 

date baik untuk data akademik maupun 
non akademik. 

e. Melakukan Publikasi terhadap kegiatan 
STIKes melalui WEB dan media sosial 
secara periodik. 

f. Mengelola informasi yang diperoleh dari 
pihak luar yang terkait 

g. Mengkonsultasikan semua rencana 
program, rencana anggaran dan 
realisasinya pada Pimpinan 

h. Menyusun laporan berdasarkan hasil 
yang telah dicapai kepada Pimpinan 
 

Bagian informasi:  
Menginventarisir MoU dan membuat draft 
MoU berikutnya. 
a. Memenage pelaksanaan kegiatan 

promosi STIKes Muhammadiyah Cirebon 
b. Menyusun RAB setiap tahunnya untuk 

kegiatan  
c. Melayani pendaftaran mahasiswa baru  
d. Melayani tamu yang membutuhkan 

informasi STIKes Muhammadiyah 
Cirebon 

e. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan 
STIKes Center  

f. Mengadministrasikan dokumentasi setiap 
kegiatan di STIKes Muhammadiyah 
Cirebon 

g. Membantu kegiatan insidentil akademik 
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No 
Nama Secara 

Umum (General) 
Nama dalam 

Struktur 
Tugas Pokok dan Fungsi 

(a) (b) (c) (d) 

serta melaporkan secara periodik kepada 
Pimpinan 

9 Penunjang Klinik 
Pratama 
Akbid 
Muhammadiy
ah Cirebon 

Membantu kegiatan Ketua dan Wakil Ketua 
dalam melaksanakan kegiatan di bidang 
Pelayanan Kesehatan dan Penunjang 
Lapangan, meliputi : 
1. Menyusun Renstra, Pedoman, SOP dan 

kebijakan yang lainnya berkaitan dengan 
pelayanan medis 

2. Menyusun rencana pengembangan klinik 
sesuai dengan ketentuan dan menjaga 
mutu pelayanan berdasarkan peraturan 
yang berlaku. 

3. Mengelola administrasi dan keuangan 
klinik  

4. Menyiapkan penyusunan RAPB dan 
menyelenggaraan pengelolaan 
pembendaharaan di Lingkungan STIKes 
Muhammadiyah Cirebon. 

5. Penanggungjawab seluruh barang 
inventaris, baik pembelian, pengadaan, 
perawatan, maupun pemanfaatannya. 

6. Melakukan evaluasi kegiatan dan 
mengkoordinasikan feedback dalam 
rangka perbaikan. 

7. Membuat Laporan Bulanan dan Tahunan 
kepada Pimpinan STIKes 
Muhammadiyah Cirebon. 

8. Membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan 
Pekerjaan Pegawai per Tahun tiap bulan 
Desember dan melakukan rekruitmen 
sesuai kebutuhan  

9. Bertanggungjawab langsung terhadap 
Ketua dan Wakil Ketua STIKes 
Muhammadiyah Cirebon. 
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Kepemimpinan di STIKes Muhammadiyah Cirebon secara garis besar dapat 

dikelompokan dalam tiga bagian meliputi kepemimpinan operasional, 

kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik.  

1. Kepemimpinan operasional  

Kepemimpinan operasional dimaksudkan untuk menyelenggarakan atau 

mengoperasionalkan STIKes Muhammadiyah Cirebon mencapai 

mencapai visi, misi dan tujuan sebagai dicantumkan dalam Statuta, RIP, 

Renstra.  

2. Kepemimpinan organisasi  

Kepemimpinan organisasi dimaksudkan sebagai usaha dan cara yang 

dilakukan unsur pimpinan guna mewujudkan visi, misi dan tujuan 

STIKes Muhammadiyah Cirebon melalui rapat koordinasi yang bersifat 

insidensiil maupun terstruktur. Kepemimpinan organisasi secara 

terstruktur dilaksanakan melalui: 

a. Rapat Koordinasi STIKes Muhammadiyah Cirebon diadakan setiap 

bulan yang diikuti oleh Pimpinan STIKes Muhammadiyah Cirebon 

dan Staf/karyawan 

b. Rapat Pimpinan diadakan setiap bulan yang diikuti pejabat 

struktural (Ketua STIKes, Wakil Ketua, Ka.Prodi, Ketua Lembaga) 

untuk membahas dan mendapat kesepakatan tentang arah dan 

kebijakan umum yang ditemukan dalam tata kelola Institusi.  

c. Rapat pimpinan unit kerja diadakan setiap bulan atau sesuai 

kebutuhan yang diikuti oleh anggota unit kerja terkait.  

d. Rapat program studi diadakan pada waktu yang telah ditentukan di 

setiap prodi atau sesuai kebutuhan yang diikuti oleh Ketua Prodi, 

Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (ADAK) dan tenaga 

kependidikan 

 

KEPEMIMPINAN 

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKES) 

MUHAMMADIYAH CIREBON 
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3. Kepemimpinan publik  

Kepemimpinan publik dapat menjadi cerminan pengakuan publik atas 

kredibilitas sivitas akademika STIKes Muhammadiyah Cirebon untuk 

dapat menyelenggarakan berbagai kegiatan publik di masyarakat. 

Berbagai kegiatan yang dilakukan STIKes Muhammadiyah Cirebon yang 

bekerjasama dengan beberapa stakeholder telah berjalan dengan baik 

dan dapat diterima oleh masyarakat. 
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Sistem pengelolaan STIKes Muhammadiyah Cirebon diatur melalui ketentuan 

yang dikeluarkan BPH STIKes Muhammadiyah dan Pimpinan Institusi. Sistem 

pengelolaan di STIKes Muhammadiyah Cirebon telah melaksanakan lima 

fungsi yaitu planning, organizing, staffing, leading, dan controlling. 

1. Planning  

a. Perencanaan dimulai dari penyusunan Rencana Induk Pengembangan 

(RIP) dengan melibatkan berbagai pihak, Dosen, Pimpinan Universitas 

serta Yayasan. Pihak eksternal juga dimintakan pendapat dan saran 

dalam penyusunan RIP. 

b. Penjabaran RIP tertuang dalam Renstra yang disusun Setiap 5 tahun 

oleh Ketua yang diangkat. Target-target yang hendak dicapai harus 

disesuaikan dengan RIP dan dilakukan perbaikan/penyempurnaan 

berdasarkan evaluasi Renstra periode sebelumnya. Penyusunan 

Renstra melibatkan pihak-pihak internal (Dosen, Pimpinan 

Universitas serta Yayasan) dan eksternal universitas untuk 

dimintakan saran dan masukan. 

c. Renstra dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT). Penyusunan 

RKT dilakukan secara Bottom up, yaitu memintakan masukan mulai 

dari program studi, Fakultas, UPT, Lembaga, dan unsur pelaksana 

administrasi. RKT Disusun bersama dalam Rapat Koordinasi 

berpedoman pada arahan dan target-target yang hendak dicapai 

dalam Renstra dan hasil evaluasi dari RKT tahun sebelumnya. 

d. Perencanan anggaran dilakukan dengan penyusunan Program Kerja 

dan Rencana Anggaran yang dilakukan secara secara desentralisasi 

yang berjenjang dimulai dari masing-masing Prodi kemudian dibahas 

di tingkat Institusi selanjutnya dikonsolidasikan di tingkat Institusi.  

e. Di tingkat Prodi diselenggarakan Rapat Koordinasi untuk menetapkan 

pagu anggaran masing-masing satuan kerja berdasarkan visi, misi, 

SISTEM PENGELOLAAN 

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKES) 

MUHAMMADIYAH CIREBON 
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dan tujuan yang diterjemahkan dalam serangkaian program kerja dan 

anggaran.  

f. Rancangan anggaran tersebut selanjutnya dibahas pimpinan Institusi 

bersama BPH STIKes Muhammadiyah Cirebon.  

g. Hasil pembahasan ini dilanjutkan ke rapat Senat Universitas untuk 

mendapatkan persetujuan.  

h. Selanjutnya, disampaikan kepada Majelis Dikti PP Muhammadiyah 

untuk mendapat pengesahan. 

i. Beberapa kegiatan yang sangat penting tetapi belum mendapat 

alokasi anggaran, maka masih dapat diselenggarakan melalui 

perubahan anggaran.  

j. Untuk mengetahui akuntabilitas anggaran, maka setiap tahun 

dilakukan audit keuangan yang hasilnya dilaporkan kepada Rektor 

dan pada akhir anggaran disusun Laporan Pelaksanaan Program Kerja 

dan Anggaran. 

2. Organizing 

Rapat Kerja Tahunan yang telah disepakati bersama selanjutnya dilaksanakan 

dan dijalankan oleh masing-masing Satuan Organisasi Tata Kerja yang telah 

dibentuk. Satuan Organisasi Tata Kerja menjalankan sesuai dengan Tupoksi 

masing-masing. 

3. Staffing  

Untuk dapat melaksanakan Rapat Kerja Tahunan dalam mencapai target yang 

telah ditetapkan di dalam Renstra, maka dipilihlah tenaga kerja yang tepat 

untuk mengisi struktur berdasarkan struktur organisasi tata kerja. Pemilihan 

tenaga kerja dilakukan berdasarkan jenjang karier, keahlian, pencapaian 

prestasi kerja, tingkat tanggung jawab terhadap pekerjaan. Hal ini semua 

berpedoman pada rancangan dan analisis jabatan. 

4. Leading 

Untuk dapat melaksanakan Rapat Kerja Tahunan dalam mencapai target yang 

telah ditetapkan, diperlukan kepemimpinan yang kuat, sah dan memiliki 

kemampuan dalam mengelola staf yang ada dibawahnya. Pemilihan 

pemimpin dimasing-masing struktur struktur organisasi tata kerja dilakukan 



Peraturan Kepegawaian STIKes Muhammadiyah Cirebon 
49 

berdasarkan jenjang karier, keahlian, pencapaian prestasi kerja, tingkat 

tanggung jawab terhadap pekerjaan. Pemilihan pemimpin berpedoman pada 

rancangan dan analisis jabatan. 

5. Controlling  

Fungsi controlling sudah ditetapkan melalui serangkaian peraturan yang 

menjadi landasan operasional bagi kebijakan dibawahnya. Fungsi 

controlling diwujudkan dalam bentuk:  

a. Pengawasan kegiatan audit amkademik yang dilakukan Lembaga 

Pengembangan Penjamin Mutu dibawah waket I.  

b. Pengawasan dan pelaporan Tingkat kepuasan Dosen, tenaga 

kependidikan, mahasiswa, alumi, lulusan, pengguna lulusan dan 

mitra kerja sama. 

b. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) 

secara rutin melakukan monitoring dan evaluasi (monev) atas hibah 

penelitian internal dan penelitian eksternal yang diterima STIKes 

Muhammadiyah Cirebon.  

c. Pengawasan kinerja Institusi disampaikan dalam Laporan 

Pelaksanaan Program Kerja tahunan. 

 

 


