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Surat Edaran Direktur Ke dan Kerja Sama Ditjen Dikti
nomor 67 6 I 1F.2.2 lY\L I 20 I 4 08 September 2014

Yth. Pimpinan Perguruan gl

di lingkungan Kopertis

Jawa Tensah

Sehubungan dengan Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi nomor

I06llElTl2012 tanggal 9 2012 peihal penghentian sementara (moratorium)

pendirian dan perubahan perguruan tinggi serta pembukaan program studi baru,

Surat Edaran Direktur Kelembagaan dan Kerja Samadengan hormat kami

Ditjen Dikti nomor 6761 2lKLl20l4 tanggal 08 September 2014 perihal Mekanisme

perguruan tinggi baru, perubahan bentuk perguruan tinggipengajuan usulan pendiri

dan pembukaan program i baru, sebagaimana terlampir untuk dipedomani.

Atas perhatian dan kerj

Koordinator Kopertis Wilayah VI sebagai

Swasta

VI
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Mekanisme pengajuan usulapendirian
perguruan tinggi baru, n bentuk
perguruan tinggi dan Pembu n program studi baru

Yth, 1. Pimpinan Perguruan Tinggi geri
2. Koodinator KoPertis WilaYah I d XIV
3. Gubernur dan BuPatiAlV

Menindaklanjuti Surat Direktur Jend
tanggal I Agustus 2014 Perihal Pen
perubahan bentuk perguruan tinggi

Pendidikan Tinggi Nomor 1A61,En12012
an sementara (moratorium) pendirian dan
pembukaan program studi baru, dengan

g sejak tanggal 1 Januari 2015 Direktorat
rli memproses pengajuan usulan pendirian

;hop yang direncanakan pada akhir bulan
ai workshop akan disampaikan lebih lanjut

hormat kami samPaikan bahwa terhi
Jenderal Pendidikan Tinggi akan
perguruan tinggi baru, usulan Pe bentuk perguruan tinggi serta usulan
pembukaan program studi baru, denga mekanisme dan ketentuan sebagai berikut:

1.

2.

J.

4.

5.

Penjelasan mengenai tata cara an pendirian perguruan tinggi baru, usulan
perubahan bentuk perguruan ti i  serta usulan pembukaan program studi baru
akan disampaikan melalui
Oktober 2014, informasi me
melalui laman: http://dikt i .go.id
Penerimaan usulan akan di lak
Maret melalui On-line
Evaluasi atas dokumen kelen pan dan persyaratan usulan akan di lakukan
pada bulan Apri l  sampai dengan
lzin pendir ian perguruan t inggi, i

ulan Agustus;

pembukaan program studi baru
memenuhi persyaratan yang di rlukan bagi terselenggaranya sebuah program

studi ataupun perguruan tinggi ketentuan yang berlaku;
Usulan yang belum memenuhi
pada periode pembukaan tahun

yaratan dapat kembali mengajukan usulan
ikutnya;

n pada bulan Januari sampai dengan bulatn

in perubahan bentuk perguruan tinggi, dan izin
akan diberikan kepada pengusul yang telah

kami ucapkan terima kasihAtas perhatian dan kesediaan $
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Tembusan:
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
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