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1. Universitas Airlangga sebagai Perguruan Tinggi Negeri (sebelum berstatus BHMN), 

maka kedudukan hukum status kepegawaian dosennya berstatus Pegawai Negeri Sipil 

sehingga tunduk pada norma-norma yang mengatur tentang hak dan kewajiban 

Pegawai Negeri Sipil yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang 

Kepegawaian jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Dan juga 

tunduk pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan dosen.  

2. Setelah Universitas Airlangga berubah status menjadi Perguruan Tinggi BHMN, 

secara bertahap kedudukan status kepegawaian dosennya akan berubah.  Proses 

pengalihan status dari PNS ke pegawai Universitas dilaksanakan dalam waktu paling 

lama 10 (sepuluh) tahun sejak berlakunya PP Unair BHMN1. Yang berstatus PNS 

dalam proses pengalihan status ini akan diberikan opsi, memilih tetap menjadi PNS 

atau beralih status menjadi pegawai Universitas. Sedangkan untuk yang honorer akan 

dites kembali dengan standar kebutuhan kompetensi yang ada dan yang lolos akan di 

angkat berdasarkan perjanjian kerja menjadi pegawai Universitas. 

Hak pegawai  khususnya dosen untuk menentukan pilihannya harus dihormati. Dalam 

proses pengalihan status dosen PNS di Unair menjadi dosen dengan status pegawai 

                                                 
1 Ketentuan Peralihan Pasal 53 PP 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Unair sebagai BHMN 



Universitas akan diberikan 2 (dua) opsi kepada PNS yang bersangkutan, apakah akan 

memilih tetap menjadi PNS atau beralih status menjadi pegawai Universitas. Yang 

memilih untuk tetap berstatus PNS pada BHMN akan menjadi PNS yang 

diperbantukan di BHMN. Kelemahan bagi dosen yang memilih opsi ini adalah adanya 

kemungkinan dikembalikan kepada BKN apabila tidak dibutuhkan oleh Universitas.  

PNS yang melepas status PNS-nya dan beralih menjadi pegawai Universitas harus 

melalui beberapa tahapan sebelum statusnya benar-benar beralih menjadi pegawai 

Universitas. Universitas harus menjamin perlindungan terhadap peserta program 

pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara. Sehingga tidak ada mantan PNS 

yang kehilangan hak terhadap tabungan hari tuanya meskipun telah beralih status 

menjadi pegawai Universitas. 

 

 


