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Dengan hormat,
Berdasarkan surat LLDikti Wilayah I No. B/37ILLl/KK.01.00/2020 tertanggal 17 Juni 2020 dan No.
BI79ILLlIKK.01.00/2020, tertanggal Agustus 2020 tentang kelengkapan berkas pengajuan Guru Besar
(terlampir), maka dengan surat ini kami ingin menjelaskan bahwa salah satu dosen kami yang di bawah
uu :

Nama
Jabatan Fungsional
Golongan
FakultaslProdi
Konsentrasi
Perguruan Tinggi

: Junita Batubara, S.Sn., M.Sn., Ph.D
: Lektor Kepala
: IV-a
: Fakultas Bahasa dan Seni I Seni Musik
: Teori dan Komposisi (penciptaan Seni)
: Universitas HKBP Nommensen Medan,

Sedang mengurus jenjang ke Guru Besar. Perlu kami sampaikan bahwa saudari Junita Batubara, telah dua
kali mendapat penolakan dengan alasan link tidak bisa dibaca sehingga tidak bisa diberikan
penilaian. Mengingat saudari Junita Batubara adalah Dosen Seni Musik dengan konsentrasi Teori Dan
Komposisi, memiliki kekhususan dalam hal penelitian karya ilmiah bidang musik yaitu telah banyak
menciptakan karya musik baik bersifat video, audio dan score musik. Karya-karya dari saudari Junita
Batubara ada yang sudah memiliki HAKI, memiliki barcode komersial internasional dan ISMN
(International Standard Music Number). Dengan adanya karya-karya cipta dari saudari Junita Batubara,
kami telah berkomunikasi dengan pihak LLDIKTI-l dan KEMENDIKBUD mengenai bagaimana
caranya agar karya-karya tersebut dapat dibacaldidengar/dilihat.
Hasil yang kami temui adalah bahwa program/sistem di KEMENDIKBUD dan di LLDIKTI-l khususnya
program pengurusan kepangkatan bidang seni musik (penciptaan) belum ada program untuk memasukkan
pengiriman data audio maupun video dan skor musik.
Untuk itu kami memohon agar kiranya bisa menerima audiensi dari saudari Junita Batubara agar dapat
membawa semua data secara langsung ke KEMENDIKBUD khususnya audio/video dan skor musik
karyanya. Solusi lain yang dapat kami berikan adalah menyediakan link dari Universitas yang dapat
diakses langsung oleh pihak KEMDIKBUD dengan cara kami menyertakan bentuk program excel dimana
semua data link dari karya-karya saudari Junita terdapat di dalam program tersebut (terlampir).
Mengingat bidang keilmuan saudari Junita Batubara masih sangat jarang di Indonesia untuk pengusuJan
kepangkatan guru besar, maka kami memohon agar kiranya bapaklibu dapat memberikan solusi yang
terbaik dari kendala-kendala yang saat ini dialami. Karena saat ini kami sangat memerlukan tenaga
pengajar bidang seni musik (penciptaan) dengan kepangkatan guru besar untuk menaikkan akreditasi
program studi dan universitas.
Besar harapan kami agar kiranya surat permohonan karni ini bisa diterirna dan mendapat solusi yang
terbaik.
Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamany kami ucapkan terimakasih.
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