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SURAT EDARAN 
NOMOR: 1924/IT1.C07/KP/2020 

 

TENTANG 
KENAIKAN JABATAN/PANGKAT  

DI LINGKUNAN FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI 
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG 

 

Dalam rangka meningkatkan efisiensi proses kenaikan jabatan/pangkat dosen di lingkungan Fakultas Teknologi 
Industri (FTI) Institut Teknologi Bandung (ITB), perlu kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut: 

 
1. FTI dan direktur kepegawaian ITB menyusun jadwal pemrosesan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit 

(DUPAK) setiap bulan sebagai berikut: 
- Hari Rabu minggu ke-1 : Pembahasan DUPAK di rapat TPAK FTI 

- Hari Selasa minggu ke-3 : Persetujuan DUPAK di rapat senat FTI  
- tanggal 10  : Batas pengiriman DUPAK ke direktorat kepegawaian ITB 
 

2.  Pengajuan penilaian karya ilmiah dapat dilakukan setiap waktu, tanpa harus menunggu kesiapan DUPAK. 
Hal ini untuk mengantisipasi durasi penilaian karya ilmiah yang biasanya memakan waktu lama, sehingga 

bisa dilakukan paralel dengan persiapan pengisian DUPAK; selain itu agar tidak terjadi penumpukan penilaian 
karya ilmiah pada satu waktu; 

 
3.  Merujuk Surat edaran plt. Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

nomor 638/E.E4/KP/2020, hal Pelaksanaan Pedoman Operasional tentang Penilaian Angka Kredit Kenaikan 

Jabatan Fungsional/Pangkat Dosen, terhitung mulai tanggal 1 Juli 2020 penilaian karya ilmiah mengalami 
perubahan pengusulan. Form penilaian karya ilmiah berdasarkan PO DUPAK 2019 terlampir (ada 

kemungkinan berubah karena belum mendapat standar dari ITB dan perubahan peraturan yang dinamis); 
 
4.  Berdasarkan masukan dari berbagai pihak, terhitung mulai tanggal 16 Juli 2020, pengusul penilaian karya 

ilmiah dimohon agar membuat narasi karya ilmiah guna memudahkan penilai memahami karya ilmiah yang 
dinilai. Jika berkenan, penilai dapat menggunakan narasi tersebut sebagai dasar/referensi untuk memberikan 

penilaian; 
 
5.  Form penilaian karya ilmiah yang telah selesai dinilaikan dapat disampaikan melalui alamat email 

dadan@fti.itb.ac.id, cc widyanti@mail.ti.itb.ac.id atau melalui kontak WA 0852-1490-8595. Hasil penilaian 
(hardfile) dengan tanda tangan penilai asli akan kami sertakan dalam berkas DUPAK final untuk diproses ke 

tahap berikutnya; 
 
6.  Saat ini, kami sedang mengembangkan Sistem Informasi DUPAK yang rencananya siap digunakan pada 

semester I 2020/2021. Penilaian karya ilmiah akan dilakukan secara online, DUPAK juga akan di generate 
oleh sistem informasi yang sedang dikembangkan. Namun untuk sementara ini sampai dengan sistem 

informasi siap digunakan, pengusulan dan pemrosesan DUPAK masih dilakukan secara manual. Kami 

berusaha semaksimal mungkin untuk memfasilitasi dan memproses DUPAK yang diajukan; 
 
7.  Informasi mengenai progress usulan DUPAK di lingkungan FTI ITB dapat diakses melalui halaman website 

berikut: https://www.fti.itb.ac.id/id/indonesia-usulan-kenaikan-jabatan-pangkat-dosen-fti/; 
 
8.  Apabila ada pertanyaan terkait dupak, informasi lebih lanjut dapat menghubungi Wakil Dekan Bidang 

Sumber Daya FTI melalui alamat email widyanti@mail.ti.itb.ac.id atau nomor ponsel 08122107448. 

 
Demikian edaran ini kami sampaikan untuk diketahui. Atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.  

 

 
Dekan 

 
 

 
 

Prof. Brian Yulliarto, Ph.D. 
NIP 197507272006041005 
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