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ABSTRAK :

- Untuk memenuhi kebutuhan atas pengaturan pengangkatan dan
pemberhentian direktur pada politeknik dan akademi komunitas di
lingkungan Kementerian Perindustrian yang dilaksanakan dengan tata
cara yang pasti dan mengikat bagi seluruh politeknik dan akademi
komunitas, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian
tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Direktur pada
Politeknik dan Akademi Komunitas di Lingkungan Kementerian
Perindustrian.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No.39 Tahun 2008, UU
No. 12 Tahun 2012, UU No. 5 Tahun 2014, PP No. 4 Tahun 2014,
PERPRES No. 29 Tahun 2015, PERPRES No. 69 Tahun 2018,
PERMENPERIN No. 51/M-IND/PER/6/2015, PERMENPERIN No. 35
Tahun 2018.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Tata Cara Pengangkatan
dan Pemberhentian Direktur pada Politeknik dan Akademi Komunitas
di Lingkungan Kementerian Perindustrian, dengan menetapkan
batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pengangkatan
Direktur dilakukan jika terdapat lowongan jabatan Direktur pada
Politeknik atau Akademi Komunitas yang terjadi karena perubahan
Politeknik atau Akademi Komunitas; atau Direktur berhenti dari
jabatan. Pengangkatan Direktur dilakukan melalui tahapan
penjaringan; penyaringan; dan penetapan dan pelantikan yang
dilakukan oleh Senat setelah mendapatkan pemberitahuan secara
tertulis dari Kepala Badan. Penjaringan dilakukan melalui
pengumuman; pendaftaran; seleksi administrasi; dan penyampaian
rekomendasi calon Direktur. Pengumuman dilakukan secara terbuka
selama 10 (sepuluh) hari kerja. Pendaftaran dilakukan selama 10
(sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pengumuman. Dalam hal
pendaftaran telah berakhir dan calon Direktur yang mendaftar kurang
dari 3 (tiga) orang, pendaftaran diperpanjang paling lama 5 (lima) hari
kerja terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pendaftaran. Dalam hal
telah dilakukan perpanjangan jangka waktu pendaftaran dan calon
Direktur yang mendaftar tetap kurang dari 3 (tiga) orang, Senat
melanjutkan ke tahap seleksi administrasi. Seleksi administrasi
dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pendaftaran ditutup,
dilaksanakan melalui pemeriksaan terhadap pemenuhan dokumen
yang dilampirkan pada saat pendaftaran dan menghasilkan 3 (tiga)

calon Direktur, namun dikecualikan apabila setelah dilakukan
perpanjangan jangka waktu pendaftaran, calon Direktur yang
mendaftar tetap kurang dari 3 (tiga) orang. Penyampaian rekomendasi
calon Direktur dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah
seleksi selesai. Rekomendasi berisi pernyataan Senat bahwa calon
Direktur memenuhi syarat dan cakap untuk menjadi Direktur pada
Politeknik atau Akademi Komunitas. Penyaringan dilakukan oleh tim
seleksi yang dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Badan. Dalam hal
calon Direktur mengundurkan diri atau berhalangan tetap pada saat
penyaringan, penyaringan tetap dilanjutkan dan dinyatakan sah. Tim
seleksi menyampaikan berita acara hasil penyaringan kepada Menteri
melalui Kepala Badan. Penetapan dan pelantikan calon Direktur
dilakukan oleh Menteri. Masa jabatan Direktur adalah 4 (empat) tahun.
Dalam hal calon Direktur telah terpilih tidak dapat dilantik, dapat
dilakukan pemilihan ulang. Dalam hal terjadi pemberhentian Direktur
sebelum masa jabatannya berakhir, Menteri menetapkan salah satu
pembantu Direktur sebagai Direktur dalam waktu paling lama 1 (satu)
tahun. Dalam hal pembentukan Politeknik atau Akademi Komunitas
baru, Menteri mengangkat dan menetapkan Direktur untuk pertama
kali tanpa melalui tahapan pengangkatan Direktur tanpa harus
memenuhi ketentuan persyaratan calon Direktur.
CATATAN :

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 25
November 2019, ditetapkan 21 November 2019.
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