
 

 

 

1. TUJUAN 

 

2. RUANG LINGKUP 

 
3. TARGET MUTU 

a. Proses penerimaan dosen 

akuntabel, dan terstruktur;

b. Universitas Pandanaran 

penerimaan dosen dan tenaga kependidikan

c. Universitas Pandanaran 

kependidikan yang berkualitas dan memiliki integritas dan loyalitas terhadap institusi

 
4. DEFINISI 

a. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan 

mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, 

teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian dan 

pengembangannya kepada masyarakat;

b. Dosen tetap adalah dosen yang diangkat dan diberhentikan oleh

Masyarakat Kota Semarang;

c. Dosen tidak tetap adalah dosen yang diangkat dan diberhentikan oleh KetuaYayasan 

Abdi Masyarakat Kota Semarang, dengan tugas dan fungsi terbatas;

d. Tenaga kependidikan 

diberhentikan oleh Ketua Yayasan Abdi Masyarakat Kota Semarang untuk 

melaksanakan tugas-

tugas lainnya yang dianggap perlu;

e. Tenaga kependidikan 

kerja dengan Ketua Yayasan Abdi Masyarakat untuk melaksanakan tugas tata laksana, 

pelayanan administrasi dan teknis untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ini 

kontrak kerja; 

 
 
 
 

SOP

 Kode/No :  
015/SOP/AdmKeu/

 : Memberikan panduan dalam proses penerimaan dosen

  tenaga kependidikan sehingga: 

a. Penerimaan dosen dan tenaga kependidikan 

kebutuhan jurusan atau program studi. 

b. Proses rekruitmen berlangsung secara transparan

akuntabel. 

c. Mendapatkan dosen dan tenaga kependidikan 

kualifikasi yang baik sesuai dengan kriteria dan kebutuhan 

institusi. 

  
 : Wakil Rektor Bidang Administrasi dan Keuangan, Biro 

Administrasi Umum, Kabag Kepegawaian, Dekan Fakultas, 

Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi. 

 :  

dosen dan tenaga kependidikan dapat berjalan dengan la

akuntabel, dan terstruktur; 

Universitas Pandanaran dan Yayasan Abdi Masyarakat dapat menjalankan proses 

dan tenaga kependidikan; 

Universitas Pandanaran dan Yayasan Abdi Masyarakat mendapatkan 

yang berkualitas dan memiliki integritas dan loyalitas terhadap institusi

 : 

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama 

mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, 

teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian dan 

pengembangannya kepada masyarakat; 

Dosen tetap adalah dosen yang diangkat dan diberhentikan oleh

Masyarakat Kota Semarang; 

Dosen tidak tetap adalah dosen yang diangkat dan diberhentikan oleh KetuaYayasan 

Abdi Masyarakat Kota Semarang, dengan tugas dan fungsi terbatas;

Tenaga kependidikan tetap adalah tenaga kependidikan 

diberhentikan oleh Ketua Yayasan Abdi Masyarakat Kota Semarang untuk 

-tugas tata laksana, pelayanan administrasi dan teknis dan tugas

tugas lainnya yang dianggap perlu; 

Tenaga kependidikan kontrak adalah tenaga kependidikan yang mel

kerja dengan Ketua Yayasan Abdi Masyarakat untuk melaksanakan tugas tata laksana, 

pelayanan administrasi dan teknis untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ini 
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penerimaan dosen dan  

dan tenaga kependidikan sesuai dengan 

 

Proses rekruitmen berlangsung secara transparan dan 

dan tenaga kependidikan dengan 

sesuai dengan kriteria dan kebutuhan 

Wakil Rektor Bidang Administrasi dan Keuangan, Biro  

Administrasi Umum, Kabag Kepegawaian, Dekan Fakultas, 

 

dapat berjalan dengan lancar, efektif, 

dapat menjalankan proses 

mendapatkan dosen dan tenaga 

yang berkualitas dan memiliki integritas dan loyalitas terhadap institusi 

dengan tugas utama 

mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, 

teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian dan 

Dosen tetap adalah dosen yang diangkat dan diberhentikan oleh KetuaYayasan Abdi 

Dosen tidak tetap adalah dosen yang diangkat dan diberhentikan oleh KetuaYayasan 

Abdi Masyarakat Kota Semarang, dengan tugas dan fungsi terbatas; 

 yang diangkat dan 

diberhentikan oleh Ketua Yayasan Abdi Masyarakat Kota Semarang untuk 

tugas tata laksana, pelayanan administrasi dan teknis dan tugas-

yang melakukan perjanjian 

kerja dengan Ketua Yayasan Abdi Masyarakat untuk melaksanakan tugas tata laksana, 

pelayanan administrasi dan teknis untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ini 

DAN TENAGA 

SEMARANG 

Halaman : 01 dari 04 



 

 

 

 
f. Kualifikasi akademik adalah ijazah yang dimiliki oleh dosen

sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan formal yang dimiliki;

g. Kualifikasi khusus adalah pekerjaan yang membutuhkan keahlian tertentu;

h. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang dimiliki, 

dihayati dan dikuasai dosen dan 

5. REFERENSI 

a. Undang-Undang No. 13 Tah

b. Peraturan Kepegawaian Yayasan Abdi Masyarakat tahun 2017

c. Statuta Universitas Pandanaran.

d. SOTK Universitas Pandanaran.

 

6. DISTRIBUSI  

 
7. PROSEDUR :

7.1 Umum 

7.1.1 Prosedur ini mulai berlaku sejak 

7.1.2 Penyusun prosedur dan pemeriksa prosedur bertanggung jawab untuk 

memastikan semua personel yang terlibat dalam prosedur ini mengerti,  

memahami wewenang dan tanggung jawab

dipersyaratkan dokumen SOP

7.1.3 Pemeriksaan dan monitoring kegiatan dalam prosedur ini tercantum dalam 

Formulir Daftar Pemeriksaan

7.2 Analisis Kebetuhan

7.2.1 Rasio dosen 

dan 1:30 untuk program studi Sosial dan Humaniora.

7.2.2 Bidang keahlian dan jenjang pendidikan sesuai karakteristik dan kebutuhan 

Jurusan dan 

7.3 Prosedur Analisis Kebutuhan

7.3.1 Pihak Universitas Pandanaran setiap tahun  meminta data tenaga akademik 

(paling lambat dua bulan sebelum

7.3.2 Program studi atau Jurusan yang ada di Universitas Pandanaran memberikan 

data tenaga akademik

7.3.3 Universitas Pandanaran dibawah Wakil Rektor Bidang Administrasi dan 

Keuangan melakukan evaluasi perlu tidaknya melakukan rekruitmen 

atau Tenaga Pengajar.
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Kualifikasi akademik adalah ijazah yang dimiliki oleh dosen dan 

sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan formal yang dimiliki; 

Kualifikasi khusus adalah pekerjaan yang membutuhkan keahlian tertentu;

Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang dimiliki, 

dihayati dan dikuasai dosen dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas;

 : 

Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan 

Peraturan Kepegawaian Yayasan Abdi Masyarakat tahun 2017 

Statuta Universitas Pandanaran. 

Universitas Pandanaran. 

 : Pada semua pihak yang berhubungan dengan proses 

rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan 

dan evaluasi seluruh tahapan proses tersebut

: 

Prosedur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 

Penyusun prosedur dan pemeriksa prosedur bertanggung jawab untuk 

memastikan semua personel yang terlibat dalam prosedur ini mengerti,  

wewenang dan tanggung jawab serta memiliki 

dipersyaratkan dokumen SOP ini. 

Pemeriksaan dan monitoring kegiatan dalam prosedur ini tercantum dalam 

Formulir Daftar Pemeriksaan. 

Analisis Kebetuhan 

 dan mahasiswa adalah 1:20 untuk program studi rumpun MIPA 

dan 1:30 untuk program studi Sosial dan Humaniora. 

Bidang keahlian dan jenjang pendidikan sesuai karakteristik dan kebutuhan 

Jurusan dan program studi. 

Prosedur Analisis Kebutuhan 

Pihak Universitas Pandanaran setiap tahun  meminta data tenaga akademik 

lambat dua bulan sebelum awal tahun akademik) dari program studi

Program studi atau Jurusan yang ada di Universitas Pandanaran memberikan 

data tenaga akademik. 

Universitas Pandanaran dibawah Wakil Rektor Bidang Administrasi dan 

Keuangan melakukan evaluasi perlu tidaknya melakukan rekruitmen 

atau Tenaga Pengajar. 
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dan tenaga kependidikan 

 

Kualifikasi khusus adalah pekerjaan yang membutuhkan keahlian tertentu; 

Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang dimiliki, 

dalam melaksanakan tugas; 

Pada semua pihak yang berhubungan dengan proses  

rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan atas pelaksanaan 

dan evaluasi seluruh tahapan proses tersebut. 

Penyusun prosedur dan pemeriksa prosedur bertanggung jawab untuk 

memastikan semua personel yang terlibat dalam prosedur ini mengerti,  

serta memiliki kompetensi yang 

Pemeriksaan dan monitoring kegiatan dalam prosedur ini tercantum dalam 

dan mahasiswa adalah 1:20 untuk program studi rumpun MIPA 

Bidang keahlian dan jenjang pendidikan sesuai karakteristik dan kebutuhan 

Pihak Universitas Pandanaran setiap tahun  meminta data tenaga akademik 

awal tahun akademik) dari program studi. 

Program studi atau Jurusan yang ada di Universitas Pandanaran memberikan 

Universitas Pandanaran dibawah Wakil Rektor Bidang Administrasi dan 

Keuangan melakukan evaluasi perlu tidaknya melakukan rekruitmen Dosen 

DAN TENAGA 

SEMARANG 

Halaman : 02 dari 04 



 

 

  

 
7.3.4 

 

Jika dipandang perlu melakukan rekrutmen, Universitas 

Pandanaran/Rektor/Wakil Wakil Rektor Bidang Administrasi dan Keuangan

mengusulkan Kepada Ketua 

rekerutmen calon tenaga pengajar atau dosen

7.3.5 Ketua Yayasan memberirikan jawaban atas usulan rekrutmen rekerutmen 

calon tenaga pengajar atau dosen sesuai dengan kebutuhan dan kondisi 

objektif masing

7.4 Pengumuman

7.4.1 Atas dasar hasil analisis kebutuhan, Rektor mengirimkan surat ke fa

agar membuat pengumuman

Pandanaran untuk membuat iklan atau info lowongan kepada media yang 

sudah ditentukan (Website : u

7.5 Pendaftaran
7.5.1 Syarat Pendaftaran

1. Berkepribadian dan berahlak mulia serta berwawasan Nasional
2. Berwawasan Pancasila dan Undang
3. Sehat Jasmani dan Rohani
4. Dosen: m

terakreditasi se
Tenaga kependidikan: minimal SMA/SMK/MA/sederajat.

5. Bersedia mengkhidmatkan diri dalam menjalankan tugas
6. Memiliki rasa tanggung jawab yang 

dan Negara serta dalam memajukan dan mengembangkan ilmu 
pengetahuan.

7. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan 
Pengadilan, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan

7.5.2 Prosedur Pendaftaran
1. Calon peserta menyerahkan sendiri atau mengirim melalui pos berkas 

pendaftaran  ke fakultas yang dituju di lingkungan Universitas 
Pandanaran Semarang.

2. Berkas lamaran meliputi :
a. Surat permohonan yang ditandatangani oleh pelamar yang ditujukan 

ke Rektor.
b. Copy Ijazah mulai S1 hingga ijazah terakhir dan transkrip yang 

dilegalisir sebanyak 1 (satu) lembar.
c. Surat Keterangan kemampuan Bahasa Inggris dari lembaga resmi 

sebanyak 1 (satu) lembar
d. Pasphoto berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar.
e. Photocopy war

3. Fakultas memberikan tanda terima berkas (
found.).
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Jika dipandang perlu melakukan rekrutmen, Universitas 

Pandanaran/Rektor/Wakil Wakil Rektor Bidang Administrasi dan Keuangan

engusulkan Kepada Ketua Yayasan Abdi Masyarakat untuk melakukan 

rekerutmen calon tenaga pengajar atau dosen. 

Ketua Yayasan memberirikan jawaban atas usulan rekrutmen rekerutmen 

calon tenaga pengajar atau dosen sesuai dengan kebutuhan dan kondisi 

objektif masing-masing Jurusan atau Program Studi. 

Pengumuman 

Atas dasar hasil analisis kebutuhan, Rektor mengirimkan surat ke fa

agar membuat pengumuman penerimaan melalui Humas Universitas 

Pandanaran untuk membuat iklan atau info lowongan kepada media yang 

entukan (Website : unpand.ac.id), media cetak dan media elektronik

Pendaftaran 
Syarat Pendaftaran 

Berkepribadian dan berahlak mulia serta berwawasan Nasional
Berwawasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
Sehat Jasmani dan Rohani. 
Dosen: memiliki kualifikasi S2 atau S3 dari perguruan tinggi yang 
terakreditasi serta bidang keilmuan yang sesuai.  
Tenaga kependidikan: minimal SMA/SMK/MA/sederajat.
Bersedia mengkhidmatkan diri dalam menjalankan tugas
Memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa 
dan Negara serta dalam memajukan dan mengembangkan ilmu 
pengetahuan. 
Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan 
Pengadilan, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan

Prosedur Pendaftaran 
Calon peserta menyerahkan sendiri atau mengirim melalui pos berkas 
pendaftaran  ke fakultas yang dituju di lingkungan Universitas 
Pandanaran Semarang. 
Berkas lamaran meliputi : 

Surat permohonan yang ditandatangani oleh pelamar yang ditujukan 
ke Rektor. 
Copy Ijazah mulai S1 hingga ijazah terakhir dan transkrip yang 
dilegalisir sebanyak 1 (satu) lembar. 
Surat Keterangan kemampuan Bahasa Inggris dari lembaga resmi 
sebanyak 1 (satu) lembar 
Pasphoto berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar.
Photocopy warna KTP domisili Kota Semarang 

Fakultas memberikan tanda terima berkas (Error! Reference source not 
). 
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Jika dipandang perlu melakukan rekrutmen, Universitas 

Pandanaran/Rektor/Wakil Wakil Rektor Bidang Administrasi dan Keuangan 

Yayasan Abdi Masyarakat untuk melakukan 

Ketua Yayasan memberirikan jawaban atas usulan rekrutmen rekerutmen 

calon tenaga pengajar atau dosen sesuai dengan kebutuhan dan kondisi 

Atas dasar hasil analisis kebutuhan, Rektor mengirimkan surat ke fakultas, 

melalui Humas Universitas 

Pandanaran untuk membuat iklan atau info lowongan kepada media yang 

media cetak dan media elektronik. 

Berkepribadian dan berahlak mulia serta berwawasan Nasional. 
Undang Dasar 1945; 

emiliki kualifikasi S2 atau S3 dari perguruan tinggi yang 

Tenaga kependidikan: minimal SMA/SMK/MA/sederajat. 
Bersedia mengkhidmatkan diri dalam menjalankan tugas. 

besar terhadap masa depan bangsa 
dan Negara serta dalam memajukan dan mengembangkan ilmu 

Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan 
Pengadilan, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan. 

Calon peserta menyerahkan sendiri atau mengirim melalui pos berkas 
pendaftaran  ke fakultas yang dituju di lingkungan Universitas 

Surat permohonan yang ditandatangani oleh pelamar yang ditujukan 

Copy Ijazah mulai S1 hingga ijazah terakhir dan transkrip yang 

Surat Keterangan kemampuan Bahasa Inggris dari lembaga resmi 

Pasphoto berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar. 

Error! Reference source not 

DAN TENAGA 

SEMARANG 

Halaman : 03 dari 04 



 

 

  
  
  
  
7.5.3 Seleksi dilakukan yaitu 

1. Tim seleksi menyeleksi kelengkapan berkas sesuai dengan persyaratan 
yang telah ditentukan 

2. Jika pada seleksi kelengkapan berkas dan wawancara peserta dinyatakan 
tidak lulus, maka dekan akan mengirim surat jawaban penolakan. 

3. Peserta yang dinyatakan lulus, akan mendapat surat panggilan.  Jika 7 
(tujuh) hari tidak ada laporan dari yang bersangkuta
dinyatakan mengundurkan diri.

7.5.4 Penetapan  
1. Peserta yang dinyatakan lulus bersedia menandatangani perjanjian kerja 

(Form 6
2. BPH menerbitkan SK penetapan 

 
 
 

Disusun Oleh : 

Tim SOP Bid.AdmKeu 
 

 
Andi Tri Haryono, S.E., M.M. 

NIP. EM-220185-0412-01 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

SOP

 Kode/No :  
015/SOP/AdmKeu/

Seleksi dilakukan yaitu seleksi kelengkapan berkas dan wawancara.
Tim seleksi menyeleksi kelengkapan berkas sesuai dengan persyaratan 
yang telah ditentukan  
Jika pada seleksi kelengkapan berkas dan wawancara peserta dinyatakan 
tidak lulus, maka dekan akan mengirim surat jawaban penolakan. 
Peserta yang dinyatakan lulus, akan mendapat surat panggilan.  Jika 7 
(tujuh) hari tidak ada laporan dari yang bersangkutan, maka  pelamar 
dinyatakan mengundurkan diri. 

Peserta yang dinyatakan lulus bersedia menandatangani perjanjian kerja 
Form 6) 

BPH menerbitkan SK penetapan  

Diperiksa Oleh : 
PlT. Ketua Lepenmu 

M. Maria Sudarwani, S.T., M.T. 
NIP.TA-070271-0896-02 

Ir. S. Djoko Saryono, M.Sc.
NIP.
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seleksi kelengkapan berkas dan wawancara. 
Tim seleksi menyeleksi kelengkapan berkas sesuai dengan persyaratan 

Jika pada seleksi kelengkapan berkas dan wawancara peserta dinyatakan 
tidak lulus, maka dekan akan mengirim surat jawaban penolakan.  
Peserta yang dinyatakan lulus, akan mendapat surat panggilan.  Jika 7 

n, maka  pelamar 

Peserta yang dinyatakan lulus bersedia menandatangani perjanjian kerja 

Disahkan Oleh : 
Rektor 

 
 
 
 
 

Ir. S. Djoko Saryono, M.Sc. 
NIP. HM-041057-0214-01 

DAN TENAGA 

SEMARANG 

Halaman : 04 dari 04 
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