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NIDN Dosen Tidak Tetap

Pimpinan Perguruan Tinggr
(Ter lampir l

Jakarta,l3 Nopember 2013

Bersama ini  dengan hormat kami sampaikan bahwa NIDN adalah ident i tas
nasional bagi .seseorang yang telah memenulgi  syarat sebagai dosen tetap,
sedangkan bagi dosen t idak tetap diber ikan l i lomor Urut Pengajar (NUPN).
Berdasarkan data sementara kami pada laman for lap.dikt i .go. id,  ada
sebanyak t  1.135 dosen ber-NIDN namun berstatus sebagai dosen t idak
tetap [ ter lampir) .  Berkenaan dengan hal  i tu kdmi mohon ker jasama Saudara
untuk:

1.  Melakukan val idasi .  terhadap dosen sebataimana dimaksud di  atas di
perguruan t inggi  Saudara, j ika benar-benar:berstatus sebagai dosen
rerap.

2. Val idasi  sebagaimana point  1 di lakukan pada laman for lap.dikt i .go. id
dengan login sebagai akun PT Saudara padf menu Perubahan Data Dosen
dengan cara mengubah status dosen yang i j imaksud menjadi  dosen tetap
dengan melampirkan dokumen sebagaimarla ajuan NIDN baru yai tu :
1J KT'P terbaru.
2J I . jasah lengkap mulai  dar i  S1.
3) SK Dosen Tetap yang inemuat substarfs i  tentang hak dan kewaj iban

antara dosen dengan yayasan.

4) Surat penyataan sebagai dosen tetap.

5) SK jabatan akademik [ j ika ada]

Ajuan validasi dimaksud di atas, akan ditutup p4da tanggal 23 Nopember 2013. /.-'/
Jika setelah tanggal tersebut belurn diajukan validasi, maka NIDN dengan status
tidak tetap tersebut akan segera dihapus dan diganti menjadi NUPN.

Demikian disampaikan atas perhat ian dan k(r jasamanya diucapkan ter ima
kasih.
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