
XI. D O S E N 
 
 
A. DASAR HUKUM 
 

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 
sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 
1999. 

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 
1994; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin PNS; 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan  

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 
2000; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional 
PNS; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 
2002; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan 
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS; 

10. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan 
Fungsional PNS; 

11. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2006 tentang Tunjangan Tenaga 
Kependidikan; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi 
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2006  tentang Tunjangan Dosen. 
14. Keputusan   MENKOWASBANGPAN    Nomor  38/Kep/MK.WASPAN/8/1999   

tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya. 
15. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala BKN 

Nomor 61409/MPK/KP/99 dan Nomor 181 Tahun 1999  tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya. 

16. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36/D/0/2001 tentang Petunjuk 
Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen. 

17. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.16/MEN/SJ/2002 
tentang Pedoman Pengangkatan ke dalam Jabatan Tenaga Kependidikan 
pada Sekolah Tinggi Perikanan (STP) dan Akademi Perikanan (AP). 

18. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.07/MEN-
KP/KP.430/2006 tentang Pemberian Kuasa Penandatanganan Keputusan 
Tentang Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian, dan Mutasi 
Kepegawaian Lainnya PNS dilingkungan DKP. 

19. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2005 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan, 
sebagaimana telah diubah yang ketiga kalinya dengan Peraturan Menteri 
Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2007. 
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B. PENGERTIAN 
 

1. Dosen adalah seseorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya 
diangkat oleh penyelenggara perguruan tinggi dengan tugas utama 
mengajar pada perguruan tinggi yang bersangkutan. 

2. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan 
pendidikan berbentuk akademi, politeknik, Sekolah Tinggi, Institut, atau 
Universitas. 

3. Pendidikan adalah pengembangan kemampuan dan jati diri peserta didik 
sebagai wujud kepribadian yang utuh, melalui program pengajaran yang 
diarahkan melalui kurikulum program studi. 

4. Pengajaran adalah pengembangan penalaran peserta didik untuk 
mendalami kaidah-kaidah keilmuan sebagai pelaksanaan tugas fungsional 
Dosen yang terdiri dari pemilihan dan pengorganisasian materi, 
pelaksanaan kegiatan pembelajaran, dan penilaian proses serta hasil 
pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang telah ditentukan. 

5. Penelitian adalah kegiatan telaah taat kaidah dalam upaya menemukan 
kebenaran dan/atau menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan, 
teknologi, dan/atau kesenian. 

6. Pendidikan professional adalah pendidikan yang mengutamakan 
peningkatan kemampuan penerapan ilmu pengetahuan. 

7. Pendidikan akademik adalah pendidikan yang mengutamakan peningkatan 
penguasaan dan perluasan wawasan ilmu pengetahuan. 

8. Daftar Usul Penetapan Angka Kredit adalah daftar yang berisi jumlah angka 
kredit butir kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dosen/Calon Dosen yang 
selanjutnya disebut DUPAK. 

9. Penetapan Angka Kredit adalah suatu angka yang diberikan berdasarkan 
penilaian atas prestasi kerja yang telah dicapai oleh seorang Dosen yang 
selanjutnya disebut PAK. 

 
 
C. TUGAS POKOK, UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN 
 

1. Tugas Pokok 
Tugas pokok Dosen adalah melaksanakan pendidikan dan pengajaran pada 
perguruan tinggi, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat. 
 

2. Unsur dan Sub Unsur Kegiatan 
a. Pendidikan, meliputi: 

1) Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar. 
2) Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh gelar/sebutan 

tambahan yang setingkat atau lebih tiggi di luar bidang ilmunya. 
3) Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional Dosen serta 

memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) 
termasuk kegiatan magang sebagai Dosen yunior. 

 
b. Tridharma Perguruan Tinggi, meliputi: 

1) Melaksanakan pendidikan dan pengajaran. 
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2) Melaksanakan penelitian dan pengembangan serta menghasilkan 
karya ilmiah, karya teknologi, karya seni monumental/seni pertunjukkan 
dan karya sastra. 

3) Melaksanakan pengabdian kepada.masyarakat. 
 

c. Penunjang, meliputi: 
1) Menjadi anggota dalam suatu panitia/badan pada perguruan tinggi. 
2) Menjadi anggota panitia/badan pada lembaga pemerintah. 
3) Menjadi anggota organisasi profesi. 
4) Mewakili perguruan tinggi/lembaga pemerintah duduk dalam panitia 

antar lembaga. 
5) Menjadi anggota delegasi nasional ke pertemuan internasional. 
6) Berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah. 
7) Mendapat tanda jasa/penghargaan. 
8) Menulis buku pelajaran SLTA ke bawah. 
9) Mempunyai prestasi di bidang olahraga/kesenian/sosial. 

 
 
D. JENJANG JABATAN, GOLONGAN, ANGKA KREDIT, TUNJANGAN DAN BUP 
 

1. Tunjangan Dosen 
 

NO JABATAN GOL ANGKA 
KREDIT 

TUNJANGAN 
Rp 

BUP 

III/a  100 1 Asisten ahli 
III/b 150 

297.000,- 56 Th 

III/c 200 2 Lektor 
III/d 300 

552.200,- 

IV/a 400 
IV/b 550 

3 Lektor Kepala 

IV/c 700 

 
709.000,- 

 
 

65 Th 

IV/d  850 4 Guru Besar* 
IV/e 1.050 

990.000,- 65-70 Th 

 
2. Tunjangan Dosen dengan tugas tambahan 

 
NO. TUGAS TAMBAHAN JABATAN TUNJANGAN 

Rp 
Lektor Kepala 2.150.000,- 1. Ketua STP/Direktur AP 
Lektor 1.800.000,- 
Lektor Kepala 1.300.000,- 2. Pembantu Ketua/Pembantu Direktur 
Lektor 1.100.000,- 

 
*) Jabatan Guru Besar ( gol IV/d - IV/e) hanya dimungkinkan untuk dosen pada 
program pendidikan akademik, sedangkan untuk dosen di lingkungan DKP. 
hanya sampai jenjang Lektor Kepala (gol. IV/c). 
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E. PENGANGKATAN PERTAMA KALI 
 

1. Pengangkatan Dosen kedalam jabatan awal Asisten Ahli dapat 
dipertimbangkan apabila memeriuhi syarat : 
a. Berijasah serendah-rendahnya sarjana/diploma IV; 
b. Sekurang-kurangnya telah satu tahun melaksanakan tugas utama 

(mengajar) sebagai dosen atau calon PNS dosen; 
c. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 1 (satu) tahun 

terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik; 
d. Telah memenuhi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) angka kredit diluar 

angka kredit ijasah yang dihitung sejak yang bersangkutan melaksanakan 
tugas   mengajar  sebagai   calon  PNS  Dosen,  dengan memperhatikan 
komposisi kumulatif, sebagai berikut : 
1) sekurang-kurangnya 40% dari kegiatan pendidikan dan pengajaran; 
2) sekurang-kurangnya 10 % dari kegiatan penelitian; 
3) sebanyak-banyaknya 15% dari kegiatan pengabdian masyarakat; 
4) sebanyak-banyaknya 20% dari  kegiatan penunjang  Tridharma 

Perguruan Tinggi. 
e. memiliki kinerja, integritas, tanggungjawab dalam pelaksanaan tugas dan 

tata krama dalam kehidupan kampus yang dibuktikan dengan berita acara 
rapat pertimbangan senat perguruan tinggi. 

2. Pengangkatan Dosen ke dalam jabatan awal Lektor minimal harus  berijazah 
S3/Sp.ll selain persyaratan lain sebagaimana tersebut di atas. 

3. Dosen yang tidak berkedudukan sebagai PNS yang telah atau pernah 
memiliki jabatan fungsional dosen, maka jabatan tersebut tetap diakui apabila 
telah menjadi PNS dengan tugas sebagai dosen. Pengakuan tersebut hanya 
pada jabatan fungsional, sedangkan pangkatnya sama dengan pangkat yang 
dimiliki sebagai PNS. 

4. Untuk pengangkatan dalam jabatan dosen sebagaimana tersebut pada butir 
3, pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dan pejabat yang 
berwenang mengangkat ke dalam jabatan dosen, membuat kembali 
penetapan angka kredit dan surat keputusan pengangkatan dalam jabatan 
dosennya pada perguruan tinggi dimana yang bersangkutan ditempatkan, di 
dasarkan pada penetapan angka kredit dan keputusan pengangkatan ke 
dalam jabatan yang telah dimiliki yang bersangkutan. 

5. Seorang PNS Dosen, tidak dapat mempunyai pangkat yang lebih tinggi dari 
jabatan fungsional dosen, kecuali bagi mereka yang diangkat ke dalam 
jabatan fungsional dosen dalam rangka alih status menjadi dosen atau bagi 
mereka yang memperoleh kenaikan pangkat melalui jalur struktural. 

 
 
F. PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN 
 

1. Pejabat yang berwenang 
a. Sekretaris  Jenderal  a.n   Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  bagi  Lektor 

Kepala. 
b. Kepala Biro Kepegawaian a.n Menteri Kelautan dan Perikanan bagi Lektor. 

 
2. Persyaratan 

a. Memenuhi syarat sebagaimana ketentuan pengangkatan pertama kali; 
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b. Telah menduduki jabatan Lektor atau setelah dinilai oleh Tim Penilai yang 
bersangkutan memperoleh angka kredit untuk jabatan sekurang-kurangnya 
Lektor. 

 
3. Ketentuan dalam Pengangkatan dari jabatan lain 

a. Pangkat Dosen ditetapkan sesuai dengan pangkat terakhir yang dimiliki 
PNS yang bersangkutan, sedangkan jenjang jabatannya ditetapkan sesuai 
dengan jumlah angka kredit yang diperoleh berdasarkan penilaian oleh 
Tim Penilai dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. 

b. PNS Non Dosen dapat pindah menjadi PNS Dosen, apabila memenuhi 
syarat sebagai berikut : 
1) Sekurang-kurangnya berpendidikan Pascasarjana (S.2) dalam 

bidangnya yang ditetapkan oleh Tim Ahli. Khusus yang akan pindah 
menjadi dosen pada program pendidikan professional D.lll atau lebih 
rendah, sekurang-kurangnya berpendidikan sarjana (S.1) atau D.IV; 

2) Memiliki Indek Prestasi Akademik sekurang-kurangnya 3,00; 
3) Telah memiliki sekurang-kurangnya jabatan Lektor atau setelah dinilai 

oleh pejabat yang berwenang yang bersangkutan memperoleh angka 
kredit untuk jabatan Lektor; 

4) Rasio dosen mahasiswa pada program studi penerima atau rasio 
dosen mahasiswa yang dilayani pada perguruan tinggi penerima masih 
memungkinkan. 

5) Mendapat persetujuan dalam rapat senat perguruan tinggi penerima. 
 
 
G. PENETAPAN ANGKA KREDIT 
 

1. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit 
a. Kepala Biro Kepegawaian  Depdiknas atas  nama  Menteri  Pendidikan 

Nasional bagi Lektor Kepala. 
b. Kepala Biro Kepegawaian DKP bagi Asisten Ahli dan Lektor. 

 
2. Jadwal waktu penetapan angka kredit 

PAK selambat-lambatnya akhir Januari untuk kenaikan pangkat bulan April 
dan akhir Juli untuk kenaikan pangkat bulan Oktober tahun berjalan, 
sedangkan PAK untuk kepentingan pengangkatan dalam jabatan dapat 
ditetapkan setiap saat. 

 
 
H. PENGUSULAN ANGKA KREDIT 
 

1. Pejabat pengusul 
a. Lektor Kepala mengajukan DUPAK kepada Menteri Pendidikan Nasional, 

melalui Kepala Badan Pengembangan SDMKP; 
b. Asisten   Ahli   sampai   dengan   Lektor   mengajukan    DUPAK   kepada 

Sekretariat   Tim   Penilai   Instansi   melalui   pimpinan   unit   kerja   yang 
bersangkutan. 
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2. Waktu Pengajuan DUPAK 
Pengajuan   DUPAK  untuk  kenaikan   pangkat/jabatan. dilakukan  selambat-
lambatnya 3 bulan sebelum periode kenaikan pangkat PNS, dengan 
ketentuan sebagai berikut : 
a. Untuk kenaikan pangkat periode April, DUPAK diterima di Sekretariat Tim 

Penilai Instansi (Sekolah Tinggi Perikanan) selambat-labatnya pada awal 
bulan Januari tahun yang bersangkutan, dan untuk penilaian dan 
penetapan yang kewenangannya berada pada Tim Penilai Pusat 
(Depdiknas) selambat-lambatnya diterima Badan Pengembangan SDM-KP 
pada awal Nopember tahun sebelumnya; 

b. Untuk kenaikan pangkat periode Oktober, DUPAK diterima Sekretariat Tim 
Penilai Instansi (Sekolah Tinggi Perikanan) selambat-labatnya pada awal 
bulan Juli tahun yang bersangkutan, dan khusus untuk penilaian dan 
penetapannya yang kewenangannya berada pada Tim Penilai Pusat 
(Depdiknas) selambat-lambatnya diterima Badan Pengembangan SDMKP 
pada awal Mei tahun yang bersangkutan. 

 
3. Tata cara Pengajuan DUPAK 
 
 

      1        2      3 
 
 
          6         5       4 
 
       4b 3a  
 
 
            3b 
 
 
             4a 

E 
Kepala BP 
SDM-KP 

 
 

 
Tim 

Penilai 
Instansi 

 
Atasan  

Langsung 
Unit Kerja 

 
Dosen/ 
Calon 
Dosen 

 
Karo 

Kepegawaian 

F 
Mendiknas  
Cq. Kepala  
Biro Kepeg. 
Depdiknas 

 
 
Keterangan : 
1. Dosen/Calon Dosen menyampaikan DUPAK beserta lampiran persyaratan 

dan bukti fisik kepada pimpinan unit kerja/satuan organisasi yang secara 
fungsional bertanggung jawab dalam pengelolaan dan penyelenggaraan 
pendidikan dan pengajaran di instansinya untuk diteliti kelengkapan dan 
kebenarannya. 

2. Pimpinan unit kerja/satuan organisasi dimaksud selanjutnya meneruskan 
DUPAK tersebut kepada Tim Penilai Instansi c.q Sekretariat Tim dengan 
alamat Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta. 

3. Selanjutnya Tim Penilai Instansi menyampaikan hasil penilaian angka kredit 
bagi Asisten Ahli dan Lektor kepada Kepala Biro Kepegawaian DKP selaku 
pejabat penetap angka kredit untuk jenjang Asisten Ahli sampai dengan 
Lektor, sedangkan DUPAK untuk jenjang Lektor Kepala diteruskan kepada 
Kepala Badan Pengembangan SDM KP ( 3a ) untuk disampaikan kepada 
Menteri Pendidikan Nasional cq. Tim Penilai Pusat ( 3b ).  

4. Realisasi Penetapan Angka Kredit, 4, 4a, 4b, 5, 6. 
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I. KENAIKAN JABATAN 
 

1. Pejabat yang berwenang 
a. Sekretaris Jenderal a.n Menteri Kelautan dan Perikanan untuk kenaikan 

jabatan menjadi Lektor Kepala. 
b. Kepala Biro Kepegawaian a.n Menteri Kelautan dan Perikanan untuk 

kenaikan jabatan dari Asisten Ahli menjadi Lektor. 
 

2. Ketentuan Kenaikan Jabatan 
a. Kenaikan jabatan dosen setingkat lebih tinggi baru dapat dipertimbangkan, 

apabila telah memenuhi syarat sebagai berikut : 
1) Sekurang-kurangnya telah satu tahun menduduki jabatan terakhir. 
2) Teleh memenuhi angka kredit yang disyaratkan. 
3) Memiliki publikasi ilmiah dalam jurnal ilmiah nasional yang terakreditasi 

sebagai penulis utama yang jumlahnya minimal 25% dari persyaratan 
angka kredit minimum untuk kegiatan penelitian bagi kenaikan jabatan 
dalam kurun waktu 1 s/d 3 (tiga) tahun. 

4) Memiliki kinerja, integritas, tanggungjawab dalam pelaksanaan tugas 
dan tata karma dalam kehidupan kampus berdasarkan penilaian senat 
yang dibuktikan dengan berita acara rapat pemberian pertimbangan 
senat perguruan tinggi, untuk kenaikan jabatan. 

5) Syarat-syarat akademik lainnnya yang ditentukan, sejalan dengan 
tuntutan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan, dan teknologi 
dalam kerangka peningkatan kualitas dosen. 

 
b. Dosen jenjang Asisten Ahli yang potensial/berprestasi tinggi dapat 

dinaikkan langsung ke jenjang jabatan lebih tinggi (loncat jabatan) menjadi 
Lektor Kepala dan pangkatnya dinaikkan setingkat lebih tinggi sesuai 
ketentuan apabila telah memenuhi syarat sebagai berikut : 
1) Telah menduduki jabatan Asisten Ahli selama 1 (satu) tahun. 
2) Pendidikan Doktor (S.3) pada saat menduduki jabatan Asisten Ahli. 
3) Memiliki 4 (empat) publikasi ilmiah dalam jurnal ilmiah terakreditasi 

sebagai penulis utama. 
4) Telah memenuhi jumlah angka kredit yang disyaratkan. 
5) Memiliki kinerja, integritas, tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas 

dan tata krama kehidupan kampus yang dibuktikan dengan berita acara 
rapat pertimbangan senat perguruan tinggi. 

6) Syarat-syarat akademik lain yang ditentukan, sejalan dengan tuntutan 
perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam 
kerangka peningkatan kualitas dosen. 

 
3. Tata cara pengusulan kenaikan jabatan 

a. Dosen yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jabatan, menyiapkan 
berkas yang terdiri dari : 
1) Fotocopy keputusan pangkat terakhir yang dilegalisir pejabat yang 

berwenang. 
2) Fotocopy keputusan jabatan terakhir yang dilegalisir pejabat yang 

berwenang. 
3) Asli PAK. 
4) Asli Berita Acara Rapat Pertimbangan/Persetujuan Senat. 
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5) Fotocopy DP3 tahun terakhir yang dilegalisir pejabat yang berwenang 
b. Usul kenaikan jabatan disampaikan oleh pimpinan unit kerja yang 

bersangkutan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan u.p. Kepala Biro 
Kepegawaian, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. 

c. Berdasarkan usul tersebut, Biro Kepegawaian memproses keputusan 
kenaikan jabatan. 

d. Keputusan kenaikan jabatan tersebut disampaikan kepada Dosen yang 
bersangkutan melalui pimpinan unit kerjanya sesuai dengan prosedur dan 
ketentuan yang berlaku dan tembusan kepada unit kerja/instansi terkait. 

 
 
J. KENAIKAN PANGKAT 
 

1. Pejabat yang berwenang menetapkan kenaikan pangkat 
a. Presiden untuk kenaikan pangkat menjadi Pembina Utama Muda, IV/c 

setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala BKN. 
b. Menteri Kelautan dan Perikanan untuk kenaikan pangkat menjadi Pembina 

Tk.I, IV/b selelah mendapat persetujuan teknis Kepala BKN. 
c. Sekretaris Jenderal a.n Menteri Kelautan dan Perikanan untuk kenaikan 

pangkat menjadi  Pembina,  IV/a  setelah  mendapat persetujuan  teknis 
Kepala BKN. 

d. Kepala Biro Kepegawaian a.n  Menteri Kelautan dan Perikanan untuk 
kenaikan pangkat menjadi Penata Muda Tk.I, Ill/b sampai dengan Penata 
Tk.l, Ill/d setelah mendapat persetujuan teknis Kepala BKN. 

 
2. Persyaratan 

Dosen yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan pangkat, menyiapkan 
berkas yang terdiri dari : 
a. Fotocopy keputusan pangkat terakhir yang dilegalisir pejabat berwenang. 
b. Fotocopy keputusan jabatan terakhir yang dilegalisir pejabat berwenang. 
c. Asli PAK. 
d. Fotocopy DP3, 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisir pejabat berwenang. 
 

3. Ketentuan Kenaikan Pangkat. 
a. Kenaikan pangkat dapat dipertimbangkan setelah satu tahun menduduki 

jabatan dan dua tahun dalam pangkat/golongan terakhir.  
b. Dosen, yang telah memperoleh kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi, 

tetapi pangkatnya masih dalam lingkup jabatan sebelumnya, maka untuk 
kenaikan pangkat berikutnya tidak lagi disyaratkan angka kredit sampai 
pada pangkat maksimum dalam lingkup jabatan tersebut apabila jumlah 
angka kredit yang telah ditetapkan terpenuhi. 

c. Dosen yang telah memperoleh kenaikan jabatan 2 (dua) tingkat lebih tinggi 
melalui loncat jabatan, maka kenaikan pangkat berikutnya sampai pada 
pangkat maksimum dalam lingkup jabatan setingkat lebih tinggi dari 
jabatan semula, tidak lagi disyaratkan angka kredit, sedangkan untuk 
kenaikan pangkat sampai pada pangkat maksimum dalam lingkup jabatan 
yang diperoleh melalui loncat jabatan sesuai dengan jumlah angka kredit 
yang telah ditetapkan, diharuskan mengumpulkan angka kredit sebanyak 
30% dari angka kredit yang disyaratkan untuk setiap kali kenaikan 
pangkat. 
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d. Dosen  yang menggunakan angka kredit untuk kenaikan pangkatnya 
terlebih dahulu karena terlambat mengumpulkan angka kredit untuk 
kenaikan-jabatan, maka untuk kenaikan jabatannya, angka kredit tersebut 
dapat digunakan untuk kenaikan jabatan berikutnya. 

e. Dosen PNS tidak dapat mempunyai pangkat yang lebih tinggi dari jabatan 
fungsional dosen, kecuali bagi mereka yang diangkat ke dalam jabatan 
fungsional dosen dalam rangka alih status menjadi dosen atau bagi 
mereka yang memperoleh kenaikan pangkat melalui jalur struktural. 

f. Dosen yang sedang dalam tugas belajar dapat di proses kenaikan 
jabatan/pangkatnya apabila angka kredit yang diisyaratkan terpenuhi 
sebelum yang bersangkutan mengikuti tugas belajar walau masa kerja 
dalam jabatan/pangkat terakhir baru terpenuhi pada saat yang 
bersangkuatan sedang dalam tugas belajar. Untuk hal ini maka penetapan 
angka kredit dan keputusan pengangkatan ke dalam jabatan/pangkat 
fungsional dosen tetap dibuat berlaku terhitung mulai tanggal sesuai 
dengan syarat masa dalam jabatan untuk kenaikan jabatan dan syarat 
masa dalam pangkat untuk kenaikan pangkat berdasarkan ketentuan yang 
berlaku. 

 
4. Tata cara pengusulan kenaikan pangkat 

a. Berkas usul kenaikan pangkat Dosen secara hirarkhi disampaikan kepada 
Menteri Kelautan dan Penkanan cq. Kepala Biro Kepegawaian. 

b. Kepala Biro Kepegawaian atau Pejabat lain yang ditunjuk memproses dan 
menyampaikan berkas usulan tersebut kepada : 
1) Presiden dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk 

usul kenaikan pangkat menjadi Pembina Utama Muda, IV/c. 
2) Kepala  BKN untuk. usul kenaikan pangkat menjadi Penata Muda Tk.l, 

Ill/b sampai dengan Pembina Tk.l, IV/b. 
c. Kenaikan pangkat hanya dapat dilakukan pada periode kenaikan pangkat 

sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu April dan Oktober. 
d. Dosen yang dibebaskan sementara karena tugas belajar lebih dari 6 

(enam) bulan, dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya tanpa angka 
kredit dengan ketentuan : 
1) Telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir. 
2) Setiap unsur dalam DP3 bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir. 

 
 
K. PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI DAN 

PEMBERHENTIAN 
 

1. Pembebasan sementara 
Dosen dibebaskan sementara dari jabatannya apabila : 
a. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berupa penurunan 

pangkat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980.  
b. Diberhentikan sementara sebagai  PNS  berdasarkan PP No. 4 Tahun 

1966.  
c. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan Dosen.  
d. Cuti diluar tanggungan Negara, kecuali cuti diluar tanggungan Negara 

untuk persalinan anak keempat dan seterusnya.  
e. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan. 
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Dosen yang dibebaskan sementara karena dijatuhi hukuman disiplin, maka 
selama yang bersangkutan menjalani masa hukuman tersebut tetap wajib 
melaksanakan tugas pokoknya sebagai Dosen tetapi kegiatan tersebut 
tidak dapat ditetapkan angka kreditnya. 

 
2. Pengangkatan Kembali 

a. Kriteria pengangkatan kembali 
1) Dosen yang telah selesai menjalani pembebasan sementara 

sebagaimana tersebut pada butir 1 di atas, dapat diangkat kembali 
dalam jabatan Dosen, apabila telah memenuhi persyaratan dan 
ketentuan yang berlaku. 

2) PNS yang diangkat kembali dalam jabatan Dosen dapat menggunakan 
angka kredit terakhir yang dimiliki dan angka kredit yang diperoleh 
selama pembebasan sementara, setelah melalui penilaian dan 
ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. 

 
b. Tata cara pengangkatan kembali 

1) Dosen yang telah selesai menjalani pembebasan sementara 
melaporkan secara tertulis kepada pimpinan unit kerjanya dengan 
melampirkan : 
a) PAK terakhir yang telah dimiliki atau PAK terakhir yang telah 

ditambah angka kredit yang berasal dari kegiatan Tridharma 
Perguruan Tinggi yang diperoleh selama dibebaskan sementara. 

b) Fotocopy keputusan pangkat terakhir yang dilegalisir oleh pejabat 
yang berwenang. 

c) Fotocopy keputusan pembebasan sementara sebagai Dosen yang 
dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. 

d) Surat keterangan/keputusan/pernyataan telah selesai menjalani 
tugas diluar jabatan Dosen. 

e) Fotocopy ijazah/STTPP yang dilegalisir pejabat yang berwenang 
dan disertai pengangkatan/penugasan kembali pada unit kerja 
semula bagi yang selesai tugas belajar. 

f) Surat keterangan telah selesai menjalani hukuman disiplin, bagi 
dosen yang dibebaskan karena dijatuhi hukuman disiplin. 

g) Fotocopy keputusan pengangkatan kembali sebagai PNS bagi yang 
telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara yang 
dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. 

2) Berdasarkan laporan tersebut pimpinan unit kerja yang bersangkutan 
mengusulkan pengangkatan kembali ke dalam jabatan dosen dengan 
melampirkan persyaratan sebagaimana butir 1), sesuai dengan 
prosedur dan ketentuan yang berlaku. 

3) Pejabat yang berwenang memproses dan menerbitkan keputusan 
pengangkatan kembali sesuai usul dan ketentuan yang berlaku. 

4) Keputusan pengangkatan kembali disampaikan kepada Dosen yang 
bersangkutan melalui pimpinan unit kerjanya dengan tembusan kepada 
unit kerja/instansi terkait. 
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c. Ketentuan dalam pengangkatan kembali 
Prestasi kerja yang berkaitan dengan bidang Tridharma Perguruan Tinggi 
yang dikerjakan selama pembebasan sementara dapat dihitung angka 
kreditnya, kecuali bagi yang dibebaskan karena dijatuhi hukuman disiplin. 
 

3. Pemberhentian 
a. Alasan pemberhentian 

Dosen diberhentikan dari jabatan fungsionalnya apabila : 
1) Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, kecuali jenis hukuman disiplin 

berat berupa penurunan pangkat. 
2) Diberhentikan sebagai PNS berdasarkan PP No. 32Tahun 1979. 
 

b. Tata cara pemberhentian 
1) Pimpinan unit kerja mengusulkan pemberhentian sesuai dengan 

prosedur dan ketentuan yang berlaku, dengan melampirkan : 
a) Fotocopy keputusan pangkat terakhir yang dilegalisir pejabat yang 

berwenang. 
b) Fotocopy  keputusan pengangkatan dan atau pembebasan 

sementara dari jabatan fungsional dosen. 
c) Fotocopy keputusan hukuman disiplin yang dilegalisir pejabat yang 

berwenang. 
2) Berdasarkan usulan tersebut pejabat yang berwenang, memproses dan 

menetapkan keputusan pemberhentian dari jabatan fungsional dosen. 
3) Keputusan pemberhentian disampaikan kepada Dosen yang 

bersangkutan melalui pimpinar, unit kerjanya dengan tembusan kepada 
unit kerja/instansi terkait. 
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