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Menyusuli surat kami, nomor 6175 1UN2T lKP 12017 tanggal 02 Juni 2017 Perihal tersebut pada pokok surat, dengan
ini kami sampaikan bahwa belum seluruh fakultas di lingkungan UNS menindaktanjuti usut pengaktifan dosen ying
telah habis masa tugas belajarnya.
Perlu kami sampaikan bahwa fakultas yang sudah menidaklanjuti usulan pengaktifan dosen studi yang masa tugas
belajarnya telah berakhir/habis, setelah kami lakukan pemeriksaan berkas, pada BAp belum memuat alasan
keterlambatan ybs menyelesaikan studi, sumber biaya studi , nominal beasiswa yang diterima serta laporan kemajuan

studi belum secara rinci dan lengkap.
Berkaitan dengan hal lersebut, kami mohon

1.

2.

:

Pimpinan fakultas yang pernah mengusulkan pengaktifan dosen karena masa studi telah berakhir/habis untuk:
Melakukan memverifikasi ulang BAP;
b. Melengkapi Surat Kesanggupan Mengembalikan Beasiswa bermeterai cukup dari ybs;
c. Surat Pernyalaan telah Melaksanakan Tugas (SPMT) dari pimpinan Fakultas;

a.

Pimpinan fakultas yang belum mengusulkan pengaktifan dosen karena masa studi telah berakhir/habis, untuk
segera mengusulkan pengaktifan ybs kepada Menteri melalui Rektor dengan melampirkan persyaratan berikut :
a. Salinan Surat tugas belajar & perpanlangan tugas belajar
b. Salinan Surat Penugasan Luar Negeri (Sp_Setneg) bagi yang studi luar negeri,
c. Salinan Pembebasan jabatan,
d. Laporan kemajuan studi (diketahui pimpinan pascasar.iana tempat studi);

e.

f.

Berita Acara Pemeriksaan (BAP), penekanan pemeriksaan pada keierlambatan menyelesaikan studi dan
Biaya studi);

surat Pernyataan Kesanggupan Mengembarikan Biasiswa bermeterai cukup dari ybs;
g. Surat Pernyataan telah Metaksanakan Tugas (SpMT) dari pimpinan Fakultas;
h. Salinan SK CPNS, SK pengakatan pNS, SK pangkat terakhir;
i. Salinan Karpeg, Salinan Konversi Nlp;

Surat Penyataan Melaksanakan Tugas (SPMT)/tanggal Pengaktifan agar dibuat pada semester berjalan atau
semester yang akan datang untuk menghindari kesulitan pemberian hak ybi.
Berikut kami sampaikan data di Bagian Kepegawaian, tenaga pendidik/dosen yang masa studi
telah berakhir/habis
(terlampir) dan apabila masih terdapat pendidik/dosen studi yang masa studi telitr
dari 4 (empat) tahun belum
termasuk didalamnya untuk dapat datindaklanjuti.
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