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Kepada Yth.
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Dalam rangka penataan sistem ketenagaan perguruan tinggi sefta menindaklanjuti surat
kami Nomor 2899.11E4.112011 tangggal 11 Oktober 2011 dan Nomor l l39lB4.1l20l2
tanggal 13 April 2012 perihal pengajuan NIDN baru dan perubahan data dosen lainnya,
bersama ini kami menegaskan kembali hal-hal sebagai berikut:

1. Pasal 70 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2072 tentang Pendidikan
Tinggi menegaskan bahwa pengangkatan dan penempatan dosen oleh Badan
Penyelenggara (Yayasan) dilakukan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan
kerja serta rnemberikan gaji pokok dan tunjangan kepada dosen sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangan-undangan, Berdasarkan ketentuan tersebut, maka
untuk pengajuan NIDN baru dan perubahan data dosen lainnya yang mempersyaratkan
SK Dosen Tetap, wajib menyertakan SK Dosen Tetap yang memuat hak dan kewajiban
antara pihak yayasan dan dosen serta dokumen perjanjian/kesepakatan kerja. Terlampir
contoh SK Dosen 'fetap yang bisa dirujuk, sedangkan format perjanjian/kesepakatan
kerj a mengikuti kelaziman.

2. Pengajuan perubahan homebase dosen antar perguruan tinggi dilakukan oleh perguruan
penerima dengan rnelampirkan surat rekomendasi dari Kopertis setempat, jika
perpindahan tersebut masih dalam satu wilayah Koperlis. Sedangkan perpindahan
homebase dosen antar perguruan tinggi lintas Kopertis wajib melampirkan surat
rekomendasi dari kedua Kopertis yang bersangkutan.

3. Pengajuan NIDN baru agar dipastikan bahwa dosen yang diusulkan (a) terdaftar secara
resmi dalam database PDPT tentang status kemahasiswaan yang bersangkutan saat
mengikuti pendidikan tinggi, dan (b) tidak berstatus sebagai pegawai terap pada
instansi lain.

4. Pemrosesan pengajuan sebagaimana dimaksud di atas dilayani secara online dua
periode dalam satu tahun, yaitu bulan Desember - Januari dan Agustus - September,

Dernikian kami sampaikan, kiranya informasi ini dapat ditindaklanjuti dan disosialisasikan
kepada perguruan tingggi swasta di masing-masing llngkup wilayah koordinasi Saudara.
Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami sampaikan terima kasih.
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KOP sU*AT YAYASAN

KEBUTUSAN

No:. . . . . . . . .

Tentang

Pengangkatan iloscnTetap Saudar3,,,...*,,,

PEN6URUS YAYASAN
Menirnbang :
Mangingat
Memperhatikan :

MgMUTUSKA}I

Menetapkan: P*ngan6katan sebggaidosen t€taF a.R. $audsra.....
Pertama: Mengangkat Saudara ,...nl.{ri,,* Seba6ai dosen tetap Rada progr*nr

Studi...........,.. Fakultai den8an beban kerja minimal setara 12 sK5,
dengan gaji pohok sebesar Rp..........." {...."dalam huruf.....} per bulan serta
tunjangan lainnya mufai tanggal

Kedua: Memberikan tugas akademik kepada yang bersangkutan sesuai tridharrna
p*rgurl,an tinggi yang meliputi rugas pengajaran, penelitian dan pengabdian
kepada rnasyarakat

Xetiga: fulenentukan masa kerja yang bersangkuian terhitung sejak tans,gsal.........
l{eempat: Mewajibkan yan8 bersangkutan u$tuk tundulc dan menaati peraturan yang

berlaku

l{elirHa: Melarang yang bersangkutan bekerja sebagai pegawai tetap pac,a insiirusi

Xeenam: Jika dl kernudian hari terdepfrt kesalahan dan/atau kexeliruan, maka
Xeputusan ini dapat ditinjau kemb*tri

X€tuiuh: Keputuxn ini bedaku sejak tanggatditetapkan

Oitetapkan di  . , , . , .

fada tan6gal..bulan..,.,.tshun.....

Yayasan.,....,.

{tandatangan dan cap)

Ketua Yayasan


