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Berdasarkan hasil monitoring Dosen PNS dpk PTS pada bulan Mei dan Juni 2007, ternyata
terdapat dosen PNS di PTS Saudara yang studi lanjut namun belum memperoleh izin dari
Kantor Kopertis Wilayah VI sebagaimana daftar terlampir.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, kami mohon bantuan Saudara untuk memberitahukan

., kepada dosen yang bersangkutan agar segera menyelesaikan perizinan paling lambat akhir
[[ butan September 2007, Apabila sampai batas akhir yang bersangkutan tidak mematuhi, H
ll maka rjasah 52 atau 53 yang bersangkutan tidak dapat dipergunakan untuk l\
ll Penyesuaian/kenaikan pangkaUjabatan serta persyaratan administrasi kepegawaian lainnya. Ll

Bagr dosen PNS dpk yang akan menyelesaikan izinnya agar memperhatikan hal-hal sebagai
berikut :

1. Mengajukan permohonan surat keterangan belajar (bagr dosen yang telah menyelesaikan
studi lanjut dengan bidang studi yang sejalur).

2. Apabila sudatr diterim/sedang studi lanjut, selain permohonan izin belajar juga
mengajukan permohonan untuk mendapatkan SK tunjangan tugas belajar (sebagai
pengganti tunjangan fungsional) unhrk kami teruskan ke Biio Kepegawaian Depdiknas
dengan melampirkan :

Panggilan diterima sebagai mahasiswa pada Program Pasca Sadana .

Antara S1 dan 52 atau 52 dan 53 sejalur.
Fotocopy ij azah terakhir
Fotocopy SK pang]<aVj abatan terakhir.

e. Fotocopy KARPEG.
f. DP3 2 tahun terakhir

Selanjutnya, untuk menghindari hal-hal tak diinginkan yang berkaitan dengan perizinan studi
lanjut, mohon bantuan Saudara agar selalu mengingatkan dosen PNS yang akan studi lanjut
agar memenuhi syarat-syuat :

a. Sl dan 52 atau 52 dan 53 sejalur
b. Tetah mempunyai jabatan Fungsional Akademik minimal Asisten Ahli.
c. Sesuai dengan rencana pengembangan bidang ilmu pada pTS.

Demikian atas perhatian, kerjasama dan bantuan Saudara, kami ucapkan terimakasih.
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