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I(oordinator Kopertis Wiiayah I - XII
Dalam rangka penataan sistem ketenagaanperguruan tinggi sefta menindaklanjuti surat
tangggal 11 Oktober 2011 dan Nomor ll39lB4.1l20l2
kami Nomor 2899.11E4.112011
tanggal 13 April 2012 perihal pengajuan NIDN baru dan perubahan data dosen lainnya,
bersamaini kami menegaskankembali hal-hal sebagaiberikut:
1. Pasal 70 ayat (2) dan (3) Undang-undangNomor 12 Tahun 2072 tentangPendidikan
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 pengajuanNIDN baru dan perubahandata dosen lainnya yang mempersyaratkan
SK Dosen Tetap, wajib menyertakanSK Dosen Tetap yang memuat hak dan kewajiban
antarapihak yayasandan dosensertadokumen perjanjian/kesepakatan
kerja. Terlampir
contoh SK Dosen 'fetap yang bisa dirujuk, sedangkanformat perjanjian/kesepakatan
kerja mengikuti kelaziman.
2. Pengajuanperubahanhomebasedosenantar perguruantinggi 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. PengajuanNIDN 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
instansilain.
4. Pemrosesanpengajuan sebagaimanadimaksud di atas dilayani secara online
dua
periodedalam satu tahun, yaitu bulan Desember- Januaridan AgustusSeptember,
Dernikian kami sampaikan,kiranya informasi ini dapat ditindaklanjuti
dan disosialisasikan
kepadaperguruantingggi swastadi masing-masingllngkup wilayah
koordinasiSaudara.
Atas perhatiandan kerjasamaSaudara,kami sampaikanterima

kasih.
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