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TENTANG 

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PIMPINAN JURUSAN/BAGIAN, 
KETUA PROGRAM STUDI, KETUA KONSENTRASI STUDI, 

DAN KEPALA LABORATORIUM/STUDIO 

Menimbang 

Mengingat 

Memperhatikan 

KFTUA SENAT UNIVERSITAS HASANUDDIN 

a. bahwa Pimpinan Jurusan/Bagian, Ketua Program Studi, Ketua 
Konsentrasi Studi, dan Kepala Laboratorium/Studio merupakan ujung 
tombak dalam mengembangkan dan meningkatkan berbagai disiplin 
ilmu) teknologi dan seni pada tiap-tiap fakultas, sehingga pengisian 
jabatan tersebut perlu dilakukan secara cermat, transparan dan 
akuhtabel; 

b. bah\A/a untuk terwujudnya kinerja yang produktif, dipandang perlu 
melakukan pengisian jabatan Pimpinan Jurusan/Bagian, Ketua 
Program Studi, Ketua Konsentrasi Studi, dan Kepala Laboratorium/ 
Studio; 

c. Sehubungan dengan huruf a dan huruf b di atas, dipandang perlu 
menetapkan Peraturan Universitas Hasanuddin tentang 
Pengangkatan^dan Pemberhentian Pimpinan Jurusan/Bagian, Ketua 
Program Studi, Ketua Konsentrasi Studi, dan Kepala Laboratorium/ 
Studio. 

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional; 

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 23 Tahun 1956 tentang Pendirian 

Universitas Hasanuddin; 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan 

Disiplin Pegawai Negeri Sipii; 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan 

Tinggi; 
6. Keputusan Presiden Nomor 12/M Tahun 2006 tentang Pengangkatan 

Rektor Universitas Hasanuddin; 
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I. Nomor 192/0/2003 

tentang Statuta Universitas Hasanuddin. 

Keputusan Rapat Komisi II Senat Universitas Hasanuddin, tanggal 
15 Juni 2009. 

Menetapkan 
' MEMUTUSKAN : 

PERATURAN UNIVERSITAS HASANUDDIN TENTANG PENGANGKATAN 
DAN PEI^BERHENTIAN PIMPINAN JURUSAN/BAGIAN, KETUA PROGRAM 
STUDI, KETUA KONSENTRASI STUDI, DAN KEPALA LABORATORIUM/ 
STUDIO' 

1 BAB 





BAB I 
KETENTUAN UMUM 

! Pasal 1 

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan; 

(1) Universitas adalah Universitas Hasanuddin, yang selanjutnya disebut Unhas; 
(2) Rektor adalah Rektor Universitas Hasanuddin; 

(3) Senat Universitas adalah Senat Universitas Hasanuddin; 

(4) Fakultas adalah fakultas dalam lingkungan Universitas Hasanuddin, yang 
menyelenggarakan 'pendidikan monodisiplin dan/atau oligodisiplin, jenjang sarjana, 
profesi, maglster, dan doktor; 

(5) Dekan adalah dekan fakultas dalam lingkungan Universitas Hasanuddin; 

(6) Dosen adalah pendidik profesionai dan ilmuwan dengan tugas utama 
mentransformasikan, 'mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, 
teknologi, dan seni melalui pendidikan, peneiitian, dan pengabdian pada masyarakat; « 

(7) Senat fakultas adalah senat fakultas dalam lingkungan Universitas Hasanuddin; i 

(8) Jurusan adalah unsur pelaksana akademik (pendidikan, peneiitian, dan pengabdian 
pada masyarakat) dalam lingkungan Universitas Hasanuddin sebagai unit kerja yang 
mengelola sumberdaya manusia, administrasi dan fasilitas pelaksanaan program studi; 

(9) Bagian adalah unsur'pelaksana akademik daiam lingkungan Universitas Hasanuddin 
yang tidak membawahi program studi, tetapi sebagai pengelompokan dosen pengasuh 
matakuliah serumpun; 

(10) Pimpinan Jurusan/Bagian adalah ketua dan sekretaris Jurusan/Bagian di fakultas dalam 
lingkungan Universitas Hasanuddin; 

(11) Program studi adalah: kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan | 
pendidikan akademik, profesi dan/atau vokasi yang diselenggarakan berdasarkan suatu i 
kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, i 
keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum; j 

(12) Konsentrasi studi adalah kekhususan keilmuan yang dibutuhkan masyarakat yang 
berbasis pada kurikulum suatu program studi; 

(13) Laboratorium/studio adalah unit kerja pengampu kompetensi keilmuan beserta, 
peralatan utama dan pendukung yang mengembangkan sejumlah matakuliafi",' 
termasuk matakuliah lapangan, i 

^ . Pasal2 

Seorang dosen dapat diangkat dalam tugas tambahan sebagai pimpinan jurusan/bagian, 
ketua program studi, ketua konsentrasi studi, dan kepala laboratorium/studio pada tiap-tiap 
fakultas dalam lingkungan Universitas Hasanuddin, sepanjang memenuhi syarat-syarat yang 
ditentukan. 1 

y B A B II 
S Y A R A T T S Y A R A T P E N G A N G K A T A N D A L A M J A B A T A N 

; Pasal 3 

(1) Pengisian jabatan pimpinan jurusan/bagian,. ketua. program studi, ketua konsentrasi 
studi, dan kepala laboratorium/studio dilakukan apabila terjadi; 

a. mutasi jabatan; atau 

b. pembentukan jurusan/bagian, program studi, konsentrasi studi, atau laboratorium/ 
studio. 

ayat (2).)^...... 





2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan karena : 

a. meninggal dunia; 

b. diberhentikan sebagai dosen; 

c. pension; 

d. masa jabatan berakhir; 

e. diangkat pada jabatan lain; 

f. diberhentikan dari jabatannya; 

g. mengundurkan diri berdasarkan pernyataan tertulis; 

h. menjalankan tugas/izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan secara berturut-turut; 

i. cuti diluar tanggungan negara; 

j . berhalangan tetap;: 

k. menjalani hukuman selama 4 (empat) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang 
telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau; 

I. alasan lain berdasarkan ketentuan yang berlaku. 

Pasal 4 

(1) Syarat-syarat untuk dipilih menjadi pimpinan jurusan/bagian, ketua program studi, ketua 
konsentrasi studi, dan kepala laboratorium/studio, terdiri atas syarat umum dan syarat 
khusus. 

2) Syarat umum untuk dipilih menjadi pimpinan jurusan/bagian, ketua program studi, ketua 
konsentrasi studi, dan kepala laboratorium/studio, adalah : 

a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

b. sehatjasmani dan rphani yang dibuktikan dengan keterangan dokter; 

c. berusia maksimal 61 (enam puluh satu) tahun pada saat pengangkatan; 

d. tidak sementara mengikuti pendidikan Strata dua atau strata tiga; 

e. tidak pernah dihukum penjara, berdasarkan keputusan Pengadilan yang sudah 
mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena dengan sengaja melakukan suatu 
tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara setinggi-tingginya 4 
(empat) tahun, atau diancam dengan pidana yang lebih berat; 

f. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin pegawai negeri sipil balk sedang maupun 
berat; ; 

g. menyerahkan surat pernyataan kesediaan menjadi calon. 

(3) Syarat khusus bagi ketua jurusan/bagian, adalah; 

a. calon bergelar dokt'pr/Spesialis 2 (Sp2), kecuali jika tidak tersedia, calon minimal 
bergelar magister/Spesialis 1 (Spl); 

b. calon memiliki jabatan fungsional serendah-rendahnya lektor kepala. 

(4) Syarat khusus bagi sekretaris jurusan/bagian, adalah; 

a. . calon minimal bergelar magister/Spesialis 1 (Spl); 

b. calon memiliki jabatan fungsional serendah-rendahnya lektor. 

(5) Syarat khusus bagi ketua program studi dan ketua konsentrasi studi, adalah; 

a. Calon bergelar doktor/Spesialis 2 (Sp2) dengan jabatan fungsional serendah-
rendahnya lektor kepala untuk strata satu (S. l), apabila tidak tersedia, calon" 
minimal bergelar magister/Spesialis (Spl); 

b. Galon bergelar doktor/Spesialis 2 (Sp2) dengan jabatan fungsional serendah-
rendahnya lektor kepala untuk strata dua (S2); 

c. Galon bergelar doktor/Spesialis 2 (Sp2) dengan jabatan fungsional guru besar untuk 
strata tiga (S3). | 

ayat (6)^'^..... 





(6) Syarat khusus bagi calon kepala laboratorium/studio adalah bergelar doktor/Spesialis 2 
(Sp2) atau magister/Spesialis (Spl) dengan jabatan fungsional guru besar. 

BAB III 
TATA CARA PEMILIHAN 

Pasal 5 

(1) Pengisian jabatan pimpinan jurusan/bagian, ketua program studi, ketua konsentrasi 
studi, dan kepala laboratorium/studio didasarkan pada pemilihan; 

(2) Pimpinan jurusan/bagian dipilih oleh dan dari dosen jurusan/bagian yang bersangkutan; 

(3) Ketua program studi dan ketua konsentrasi studi dipilih oleh dan dari dosen program 
studi/konsentrasi yang Bersangkutan; 

(4) Kepala/Sekretaris laboratorium/studio dipilih oleh dan dari dosen kelompok bidang ilmu 
dalam lingkup laboratorium/studio yang bersangkutan; 

(5) Tata cara pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh senat 
fakultas. 

BAB IV 

PENGANGKATAN DALAM JABATAN 

Pasal 6 
(1) HasiJ pemilihan calon ketua/sekretaris jurusan/bagian, ketua program studi, ketua 

konsentrasi studi, atau kepala laboratorium/studio wajib diiaporkan kepada dekan paling 
lama 3 (tiga) hari kerja setelah pemilihan; 

(2) Dekan wajib mengusulkan 2 (dua) nama calon terpilih untuk: 

a. Masing-masing ketua dan sekretaris jurusan/bagian; 

b. Ketua Program Studi; 

c. Ketua Konsentrasi Studi; 

(3) Dekan wajib mengusulkan 1 (satu) nama calon kepala laboratorium/studio; • 

(4) Pengusulan dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan 
kepada rektor selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah laporan basil pemilihan 
diterima. 

Pasal 7 

Masa jabatan ketua dan/atau sekretaris jurusan/bagian, ketua program studi, ketua 
konsentrasi studi, atau kepala laboratorium/studio adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih 
kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. 

BAB V 

PEMBERHENTIAN DALAM MASA JABATAN 

; Pasal 8 
Ketua dan/atau sekretaris jurusan/bagian, ketua program studi, ketua konsentrasi studi, dan-
kepala laboratorium/studio dapat diberhentikan daiam masa jabatannya, apabila: 

a. meninggal dunia; 

b. diangkat pada jabatan lain; 

c. mengundurkan diri berdasarkan pernyataan tertulis; 

d. menjalankan tugas/izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan secara berturut-turut; 

i huruf e. ^ 





e. cuti diluar tanggungan negara; 

f. berhalangan tetap sesuai ketentuan yang berlaku; 

g. dijatuhi hukuman pidana selama 4 (empat) tahun berdasarkan putusan pengadilan 
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; 

h. diangkat pada jabatan lain yang termasuk dalam kategori jabatan rangkap 
berdasarkan peraturan universitas; 

i. berperilaku tercela; ' 

i Pasal 9 

(1) Ketua dan/atau sekretaris jurusan/bagian, ketua program studi, ketua konsentrasi studi, 
dan kepala laboratorium/studio yang diberhentikan antarwaktu, wajib diberi kesempatan 
untuk membela diri secara tertulis atau iisan dihadapan pejabat yang melakukan 
pemeriksaan; 

(2) Ketua dan/atau sekretaris jurusan/bagian, ketua program studi, ketua konsentrasi studi, 
dan kepala laboratorium/studio yang diberhentikan antarwaktu, dalam keputusan 
pemberhentiannya menetapkan pejabat pelaksana tugas; 

(3) Pejabat pelaksana tugas yang menyelesaikan sisa masa jabatan 2 (dua) tahun dan 6 
(enam) bulan atau lebih, sama dengan satu kail masa jabatan, sehingga hanya dapat 
dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya; 

(4) Pejabat peiaksana tugas yang menyelesaikan sisa masa jabatan kurang dari 2 (dua) 
tahun dan 6 (enam) bulan, tidak dapat dihitung sebagai satu kali masa jabatan, 
sehingga dapat menduduki jabatan dimaksud untuk dua periode masa jabatan 
berikutnya. ! 

I , .. 
) BAB VI 
>" KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 10 

Ketentuan yang telah ada pada saat berlakunya peraturan ini, dinyatakan masih tetap berlaku 
sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini. 

BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP 

i Pasal 11 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010. 

Ditetapkan di Makassar 
pada tanggal, 31 Desember 2009 

Ketua Senat/Rektor, 

jrfProf. Dr. dr. Idrus A. Paturusi ^ 
TNIP 195008311978031004 



m 


