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A. Tujuan

1, KEPENTINGAN ORGANISASI
memenuhi kebufuhan akan tenaga yang memiliki keahlian atau komp€tensi tertentu
dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengembangan organisasi

2. KEPENTINGANPEGAWAI
meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, serta sikap dan kepribadian
profeional PNS sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan karir
sec-ang PNS

RreryLingkup

L Feadidikan Akademik

a Dosen

1. Program Magiter (S2)

2. Program Dokter (S3)

b- Tenaga Kependidikan

l. Samaja (S1)

2. Program Magiter (S2)

II. Pendidikan Vokasi

a. Diploma III
b. Dioloma IV

IIL Pendidikan Profesi

- Program Pendidikan Spesialis.

C Referensi

l. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentarg Sistem Pendidikan Nasional

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

4. Peraturan Pernerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 ter'tang Jabatan Fungsional
Pegawai Negeri Sipil

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai
Negeri Sipil

7- Psatwan Pemerintah Nomor 7- Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri
Sipil

8. kafiran Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan

Fegilf,ai Negeri Sipil Dalam Jabataa Struktural

9. Perafran Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar

10. Kephrsan Menteri Pertama Nomor 224/1fr11961 tentang Peraturan

Pelaksanaan tentang Pemberian Tugas Belajar Di Dalam dan Di Luar Negeri

B.



D. Istilah dan Definisi

1. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang

kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi atau yang

setara baik di dalam maupun di luar negeri, bukan atas biaya sendiri, dan

meninggalkan tugas sehari -hari sebagai PNS.

2. Ijin Belajar adalah ijin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS

untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau pendidikan

yang s€tara atas biaya sendiri dengan tidak meninggalkan tugas kedinasan dan atau

nqas jabatan/peke{ aan sehari-hari sebagai PNS.

IlohncrTerkait

Fersyaratan Calon Pegawai Pelajar

l. PNS dan PNS dpk di lingkungan Kementerian;

2. sehat jasmani dan rohani;

3. Daftar penilaian pelaksanaan peke{aan (SKP) minimal 2 (dua) tahun terakhir

bemilai baik;

4. mendapat rekomendasi dari pimpinan unit kerja;

5. lulus seleksi/tes masuk yang diwajibkan untuk pro$am tugas belajar atau

rekomendasi dari perguruan tinggi tempat tugas belajar dilaksanakan;

6. menandatangani perjanjian tugas belajar;

?- adanya jaminan biaya tugas belajar;

8. mendapat persetujuan Seketariat Negara Republik Indonesia untuk tugas

9.

belajar ke luar negeri;

mendapat rekomendasi dari atasan langsung mengenai bidang studi yang akan

ditempuh sesuai dengan tugas pekerjaannya bagi tenaga fungsional umum,

struktuml atau bidang studi linier bagi tenaga fungsional;

tidak sedang:

- menjalani CLTN;

- melaksanakan tugas secara penuh di luar instansi induknya/ditugaskan di luar

instansi induk;

- menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana kejahatan;

- mengajukan keberatan ke badan pertimbangan kepegawaian (BAPEK)

atau upaya hukurn (gugatan) ke pengadilan terkait dengan penjatuhan

hukuman disiplin;

- dalam proses penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat

berat;

- menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;

10.



- dalam proses perkara pidana, baik tindak pidana kejahatan maupun

pelanggaran;

- melaksanakan kewajiban ikatan dinas setelah tugas belajar; dan

- melaksanakan pendidikan dan pelatihan penjenjangan;

I l- Tidak pemah:

- gagal dalam tugas belajar yang disebabkan oleh kelalaiannya; dan

- dibatalkan mengikuti tugas belajar karena kesalahannya

F- {hanMutu/Record

l_ Menjadi Pedoman dalam pengambilan keputusan dalam penugasan Tugas belajar atau

izin belajar.

2- BATAS USIA MAKSIMAL PEGAWAi PELAJAR

25 tahun unluk Diploma Vsederajat;

25 tahun untuk Diploma ll/sederajat;

25 tahun untuk Diploma Ill/sederajat;

25 tahun untuk Sarjana atau Diploma IV;

37 tahun untuk Magister atau yang setara;

40 tahun untuk Doktor.

G. IndikatorKeberhasilan

- sumt Keputusan tugas belajar dan izin belajar Pegawai Negeri sipil di Lingkungar

Politeknik Negeri Lhokseumawe

UrutanProsedur

1. Membuat Usulan Tugas Belaj arllzin Belajar.

2- Memverifikasi Usulan

3. Menyampaikan Hasil Verifikasi

4. Mengusulkan ke Biro SDM Kemistekdikti.

5. Biro SDM Memverifikasi Ulang Usulan

6. Biro SDM Memverifikasi Ulang Subtansif

7. Pencetakan Surat Keputusan

a.

b.

c.

d-

e-

f.



I. Bagan Alir

No Uraian Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Pegawai

Tugas

Belajar

Unit
Keja

Pengusul

Biro SDM
Ristek Dikti Kelengkapan Waktu Output

t_ Il{emftnnr Usul TB G. -__l Softcopi I Hari Dok

L l&rwritrkasi Usulan
PIB -r*T- Softcopi I Hari Dok

.t ILlrll Verikasi Unit
kausul c Softcopi I Hari Dok

,t-
l{angusulkan PTB ke
Ristekdikti dr

I

Softcopi I Hari Dok

Memverifikasi
Kelengkapan Usulan Softcopi I Hari Dok

Memverifikasi Secara
Subtansif T iofcopi/hard-

copi
I Hari Dok

tbsil Verifikasi
I ? Berkas I Hari Surat Penolakan

hcetakan SK cl. v
Dok

Bulan Surat Keputusan

J- Lampiran

l. Peraturam Menteri Pendidikan Nasional.



SALINAN

PERATURAN

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 48 TAHUN 2OO9

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

lilengingat '. 1.

b. bahwa berdasarkan keteniuan sebagaimana dimaksud pada huruf
a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
i.tutt iur oo, i art tualtat t Lcr I ludl al I l\cgdl d lloll lol JU4 1,,

sebagaimana telah diubah dengan- Undang-Undang Nomor 43
Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169'
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3890);
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4301):
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 157'
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

bahwa dalam rangka mengembangkan potensi Pegawai Negeri
Sipil di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional perlu

diadakan program tugas belajar;

z.
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Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan
Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
1 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
J6cV);
Peraturan Pemerintah Nomor 6'1 Tahun 1999 tentang Penetapan
Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 lentang Jabatan
Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3547);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan

'Atas .Peraturan Pemerintah. Nomor 99 Tahun 2000 lentanq
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran
Neoare Rtrnrhlik Indoneqia Nlnmnr 419i\'
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
'1977 Nomor 1 1 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 8 Tahun 2009;
Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan'Struktural
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 197,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018)

13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri
Sipil Dalam Jabatan Struktural (Tambahan Lembaran Negara
f\EUUU|lA lllurrllenld r!urlrrrr + lv+r.

10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1 961 tentang Pemberian
Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961

; Tambahan Lembaran* Negara- Republik-"lndonesia^"**-''

11.
Nomor 2278);
Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 teniang Kedudukan
Tugas Frrnosi .Srrsrrnan Oroanisasi dan Tala Keria Kemenferian
Negara Republik lndonesia sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
Keputusan Menteri Pertama Nomor 2241MP11961 tentang

Pelaksanaan Tentang- "Pem'b'erian Tuga-s=-Belaja} -Di - -* --.
Dalam dan Di Luar Negeri;

4.

o.

5.

7.

B.

9.

12.
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG. 
PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI

SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dahm Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1- Departemen adalah Departemen Pendlcllkan Naslonal.
2. Menteri adalah Menteri Pendidikan Nasional.
3. Sekretariat Jenderal adalah Sekretarlat Jenderal Departemen.

Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Departemen.

Unit kerja adalah unit
Jenderal, Inspektorat

kerja di lingkungan Departemen yang meliputi Sekreiariat
Jenderal, D!rektorai Jenderal, Badan Penelitian dan

pada

didik

6.

7.

Pengernhan5an, Darnt 'rt ''n Tinnai \laaari, rlan tlanrninaci D6ra"r"?n T!n3:i

Swasta.
Pimpinan Unit Kerja adalah pimpisan iertinggi dalam Unit Kerja di lingkungan

Departemen-
Pejabat yang berwenang menetaplian keputusan pemberian, perpanj€ngan' dan
pembataian iugas belajar serta perilberian izin untuk belajar atas biaya sendiri di

iingkungan Depariemen adalah Menteri atau pejabat yang ditunjuk olehnya.

Pegawai negeri sipil, selanjuinya disebut PNS, adalah PNS di lingkungan

Departemen.

pembina kepegawaian instansi induknya.

meiaksanakln tugas di luar instalrsi induknya yang gajinya dibebankan pada

instansi induk din pembinaan kenaikan pangkatnya dilakukan oleh pejabat

10. lugas belajar adalah penugasan yang diberlkan oleh pejabat yang berwenang
kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang

seiara baik di dalam maupun di iuar negeri, bukan atas biaya sendiri, dan

meninggalkan tugas sehari-hari sebagai PNS.
Pegawai pelajar adalah PNS di lingkungan Departemen yang diberi tugas belajar'

Tunjangan belajar adalah tunjangan yang diberikan kepada PNS yang

melaksanakan tugas belajar baik di dalam maupun di luar negeri
Tunjangan tugas belajar adalah tunja:rgan yang diberikan kepada tenaga pengajar

biasa yang mengikuii pendidikan untuk mencapai gelar Magister (S2) dan/atau

Doktor (S3) yang ditetapkan dengan keputusan pej-abat yang beruvenang setelah

ada persetujuan Menieri Pendayagunaan Aparatur Negara dengan

11.
12.

13.

14.

15.

memperhatikan pertimbangan Tim Kerja Kepegawaian.
Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama
penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangannya.
Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta

untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian ierapan tertentu.
'l6. Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang

mempersiapkan peserta didik uniuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan

keahlian khusus.



17.

18.

19.

20.

21.

22.

Kenaikan pangkat bagi pegawai pelajar adalah kenaikan pangkat pilihan apabila

sebelumnya menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional, atau kenaikan
pangkat reguler apabila sebelumnya tidak menduduki jabatan struktural atau
jabatan fungsional.
Keluarga adalah :

a. isteri sah;
b. anak sah; anak yang disahkan, anak yang lahir di luar nikah dan diakui

menurut hukum, anak tiri, anak yang diangkat menurut hukum (adopsi)' dan
anak angkat lainnya yang berumur kurang dari 25 (dua puluh lima) tahun yang

tidak kawin atau belum pernah kawin, seria menjadi tanggungan sepenuhnya
dan tidak mempunyai penghasilan sendiri.

Perjanjian tugas belajar adalah perjanjian tertulis antara pegawai pelajar dengan
pimpinan Unit Kerja yang memuat syaralsyarat, hak dan kewajiban para pihak
sesuai peraturan perundang-undangan.
Pembebasan sementara dari tugas{ugas jabatan fungsional adalah pembebasan

sementara PNS dari tugas{ugas jabatan fungsionalnya karena melaksanakan
tugas belajar lebih dari 6 (enam) bui:n.
Pemberhentian dari jabaian struktu:-al adalah pemberhentian PNS dari jabatan

strukturalnya karena melaksanakan tLrgas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
lkatan dinas adalah masa wajib kerja pada unit kerja asal bagi PNS yang telah
berakhir masa tugas belajarnya.

8AB II
TUJUAN

Pasal 2

Tujuan pemberian tugas belajar adalah:
a. memenuhi kebutuhan akan tenaga yang memiliki keahlian atau kompeiensi tedentu

dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengembangan organisasi;
b. meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, serta sikap dan kepribadian

profesional PNS sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan karir
seorang PNS.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Tugas belajar dapat dilaksanakan di dalarn atau di luar negeri yang meliputi pendidikan

akademik, pendidikan vokasi, dan pendic.iikan profesi.

Pasal 4

(1) Pendidikan akademik terdiri atas program sarjana (Sl), program magister (S2),

dan program doktor (S3).

(2) Pendidikan vokasi terdiri atas progiam pendidikan diploma l, diploma ll, diploma
lll, dan diploma lV.

(3) Pendidikan profesi merupakan program pendidikan spesialis.



a.
b_

c
(L
e_

f_

Pasal 5

Tugas belajar diberikan untuk masa tertentu sesuai jenjang pendidikan yang diikuti :

Program pendidikan Diploma 1,2 (dua) semester;
Program oendidikan Dioloma ll- 4 (ernpat) semester:
Program pendidikan Diploma lll, 6 (enam) semester;
Program pendidikan Sarjana atau Dlploma lV, 8 (delapan) semester;
Program pendidikan Magister atau yang setara,4 (empat) semester;
Program pendidikan Doktor,6 (enam) semester.

3AB l\"/

PERENCANMN

Pasal 6

(1) Penyusunan rencana kebutuhan iugas belajar dimaksudkan untuk memenuhi
kebutuhan akan PNS yang memijiki pengetahuan, kemampuan, keterampilan,
seria sikap dari kcpriLadiar pruicsiurrai >ei,agai saiair >aiu per>yaiaiatt tiaiarrr
melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang
pendidikan.

(2) Rencana kebutuhan sebagaimana
masing Pimpinan unit kerja yang
Biro Kepegawaian.

Cimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh masing-
dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal u.p.

Pasal 7

(1)

(2)

(3)

Rencana kebutuhan tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, disusun
dalam rencana strategis Unit Kerja.

Rencana strategis sebagaimana dinraksud pada ayat (1) dijabarkan dalam
rencana program tahunan.

Rencana kebutuhan tugas belajar disusun dengan menggunakan format
sebagaimana dimaksud dalam Lamplran l-A, l-8, dan l-C Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Rencana kebutuhan tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 berisi
lnformasi mengenai:
a. bidang pekerjaan yang membutuhkan tugas belajar; 

-

b. jenis keterampilan atau kemampuan yang dibutuhkan;
c. program pendidikan yang direncanakan;
d. kualifikasi akademik calon pegawai pelajar;
e. lembaga pendidikan penyelenggara tugas belajar;
f. jangka waktu; dan
S. sumber biaya.
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BAB V
PENYELENGGARA DAN SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 9

Penyelenggaraan tugas belajar dilakukarr oleh :

a. perguruan tinggi yang didirikan cle,r pemerintah, baik berbentuk atau tidak
berbeniuk badan hukum milik negara maupun berbentuk badan hukum pendidikan;

b- perguruan tinggi kedinasan;
c- perguruan tinggi yang didirikan oleh masyarakat minimal terakreditasi B dengan

program studi minimal terakreditasi B, aiau
d- perguruan tinggi negara asing/negara sahabat yang diakui oleh negara yang

bersanokutan dan Pemerintah lndonesia.

Fasal 10

Sumber biaya tugas belajar dapat bersurrber adalah:
a. Anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN);
b. Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD);
c. Bantuan badan/yayasan/lembaga/perusahaan/organisasi

berbadan hukum;
d. bantuan pihak asing yang tidak i'nenglkat; atau
e. sumber lain yang sah.

swasta nasional

(1)

(2)

{3)

.|.

t

i
g

t

i

i

Pasal 1 1

Blaya sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 10 digunakan untuk :

a. perjalanan pergi pulang ke dan dar'i tempat tugas belajar;
b. tunjangan selama nrelaksanakan tugas belajar kepada pegawai pelajar dan

tunjangan kepada keluarga yang ditinggalkan sesuai peraturan perundang-
unoangan,

c. alat pelajaran, buku atau referensi lain;
d. uang kuliah, ujian, penelitlan, sen'rinar dan studi tur yang wajib;
e. pengobaian dan perawatan kesehaian yang layak ditanggung.

Biaya pembayaran uang kuliah, uang sekotah, uang ujian, dan uang studi tur yang
wajib ditanggung oleh negara dibayarkan langsung kepada badan
perguruanibadan pendidikan yang berkepentingan.

Tunjangan kepada keluarga sebagairoana dimaksud pada ayat ('1) b berjumlah :

a. 100% (seratus persen) dari gaji bersih pegawai pelajar atau 100% (seratus
persen) dari satu gaji bersih yang tertinggi pegawai pelajar suami isteri apabila
kedua-duanya mendapat tugas bclajar, atau

b. 50% (lima puluh persen) dari gaji bersih pegawai pelajar yang bujangan atau
yang kawin dan tidak menjadi pencari nafkah untuk keluarganya.



(1)

1-

BAB VI
PERSYARATAN

Pasal 12

Persyaratan calon pegawai pelajar:
a. PNS dan PNS dpk di lingkungan Departemen;

sehat jasmani dan rohani;
Daftar penilaian pelaksanaan pe<erjaan (DP3) minimal 2 (dua) tahun terakhir
bernilai baik;
mendapat rekomendasi dari pimpinan unit kerja;
lulus seleksi/tes yang diwajibkan untuk program tugas bela.jar atau
rekomendasi dari perguruan tinggi tempat tugas belajar dilaksanakan;
menandatangani perjanjian tug:s belajar;
adanya jaminan pembiayaan tugas belajar;
mendapat persetujuan Sekretarlat Negara Republik Indonesia untuk tugas
belajar ke luar negeri;
mendapat rekomendasi dari aiasan langsung mengenai bidang studi yang
akan diiempuh sesuai dengan '.ugas pekerjaannya bagi tenaga fungsional
umum, struktural atau bidang slitdi iinie!"bagi tenaga fungsional;
tidak sedang:
1) menjalani cuii di luar tanggi:ngan negara;
2) melaksanakan tugas secaie penuh di luar instansi induknya;
3) menjalani hukuman karena :ne akukan iindak pidana kejahatan;
4) mengajukan keberatan k; badan peftimbangan kepegawaian (BAPEK)

atau upaya hukum (gugaian) ke pengadilan terkait dengan penjatuhan
hukuman disiolin:

5) dalam proses penjatuhar nukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat
oeraT;

6) menjalani hukuman disiplir: tingkat sedang atau tingkat berat;
7) dalam proses perkara pi:iana, baik tindak pidana kejahatan maupun

pelanggaran;
8) rnelaksanakan kewajiban ikaian dinas setelah tugas belajar; dan
9) rnelaksanakan pendidikan dan pelatihan penjenjangan;
tidak oernah:
1) gagal dalarn tugas belaja; yang disebabkan oleh kelalaiannya; dan
2) dibatalkan mengikuii tugas belajar karena kesalahannya.

Semua pei'syaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus didukung
dengan alat bukti yang disahkan oleh pimpinan unit kerja

BAB VII
BATAS USIA

Pasal 13

Batas usia maksimal pegawai pelajar ad..';,n:
a. 25 tahun untuk Diploma l/sederajat;
b. 25 tahun untuk Diploma Il/sederajat:
c. 25 tahun untuk Diploma lll/sederajat;
d. 25 tahun untuk Sarjana atau Diploma lV;
e. 37 tahun untuk Magisier atau yang setara;
f. 40 tahun untuk Doktor.



b.
c.
d.
e.
t.

,8-

BAB VIII
HAK DAN KEWAJIBAN

i iidgawai pblajar ailalah:
mendapat biaya tugas belajar;
mendapat kenaikan pangkat:
:-^. -..!^ - -r r. - .- ^ rr - -.-

mendapat penilaian dalam DP3;
mendapat tunjangan belajar;
masa menjalani tugas belajar tetap dihitung sebagai masa kerja.

Pasal 1 5

Kewajiban pegawai pelajar adalah :

a. menyerahkan tugas dan tangg,ing jawab sehari-hari kepada atasan langsung
atau pejabat lain yang ditunjuk;

b. melaporkan keberadaannya kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara
tempai iugas belajar;

c.. melaporkan alamat lembaga pendidikan dan tempat tinggal kepada pimpinan
Unit Kerja;

d. melaporkan perubahan alamai iempat tinggal kepada pimpinan Unit Kerja;
e. melaporkan perkembangan pe:aksanaan tugas belajar per semester kepada

pimpinan Unit Kerja;
f. melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajar kepada Penvakilan

Republik Indonesia di negara tempat tugas belajar bagi pegawai pelajar di
t.t^. F^4^-i F^h^^^: l--r.^h -^4: -.L^^-^- 4^:^r-^+ -l.l.h n.hh.rian nfra'.,Jcl l:JgEll )gLr:V.i. villqii rL .....-u,.Vui, PE,jopqI uolalli P(,lllu(.ll(f,ll Lrl vt

S. mengajukan permohonan perpanjangan masa tugas belajar, apabila
dirnungkinkan untuk program tugas belajar yang bersangkutan, selambat-
lambatnya 6 (enam) bulan sebelurn masa tugas belajar yang ditentukan
berakhir:

masa tugas belajar;
melaporkan secara tertulis kepada pimpinan Unit Kerja paling lambat,l (satu)

masa melaksanakan tugas beiajar;
menaati seluruh peraturan peru ndang-undangan yang berlaku baik bagi PNS
maupun pegawai pelajar;
melaksanakan ikatan dinas di Unit Kerja asal menurut lamanya pegawai
pelajar mengikuti tugas belajar sesuai ketentuan yang berlaku;
mennbayar sejumlah ganti rugi atas biaya pendidikan yang telah diterima
kepada negara apabila pegawai pelajar :

1) membatalkan secara sepihak tugas belajar yang harus
dilaksanakannya;
membatalkan perjalanan nya ke ternpat belajar-;-' ..

3) tidak mendapat hasil yang sewajarnya dalam waktu yang telah
ditetapkan karena kelalaiannya;

4\ tidak melaksanakan ikatan dinas baik untuk seluruhnva maupun untuk
sebagian masa ikatan dinas yang telah ditentukan sesuai dengan
peraturan peru ndang-u ndansa n yang berlaku;

(1)

k.



(2) Kewajiban ikatan cjina" sebagaim; i.a ciirnaksud pada ayat (t ) k dilaksanakan
selama 2n + + bagi Pegawai Pelajar di luar negeri dan 7n + I bagi pegawai pelajar
di dalam negeri.

(3) Kewaiiban melaksanaker ikatan di.-:--s sebaoaimana dimaksui oada avat (2) luoat

-(A Perjanjian tugas belajar berisi :

a. program pendidikan yanE diiku:i;

Perjanjian tugas belajar
keputusan iugas belajar.

Perjanjian'rugas belajar
dimaksud dalam Lampiran

berlarLr bag. /anQ ;i irk :..'i. ,si lla.rr n)elaksanakan lug;s belajar .a.eni
kelalaiannya.

3.\3 !X.

FERJAN.JIAN ,-UGAS BELAJAR

Fasal 16

b. batas waktu;
c. lamanya ikatan dinas yang harL:s dilaksanakan oleh pegawai pelajar;
u. iJr,|rsidPcl|| Pcrsrl,|ldrr utDrPIrr r '\\-) N\:pducr lJ('Udvvdr Pcrdjdr,
e. besarnya gantj i'ugi yang harus Cibayar pegawai pelajar;
f. diikutsedakan nya keluarga pegawai pelajar untuk menanggung ganti rugi.

(2)

(3)

ri!^..:^r. --..' ^r^L -^-^ .)ihak sebelum diterbitkanl;ri. urr,i r P(xra t

disusun ::engan menggunakan format sebaga!mana
ll Peraturan Menteri ini.

BAB X
PROSFDUR

Pasal 17

9sl"qjsl vaili. nan Unit usulkan calon
pegawar pelajar
a. surat keterangan sehatjasmani dan rohani dari dokter;
b. Kartu PNS Elektronik;
u. sur oL r\oPuru5ot Pc"96"v'\o!arr
d. surat keputusan pengangka'ian sebagai PNS;
e. surat keputusan kenaikan pangkai ierakhir;
f. surat keputusan jabatan terakhir bagi PNS yang menduduki jabatan;
g. DP3 minimal 2 (dua) tahun terakhir yang setiap unsur penilaian sekurang-

kurangnya bernilai baik;

akta n ikah;
surat keputusan dipekerjakan bagi PNS dpk;
surat rekomendasi dari atasan largsung;
surat perjanjian iugas belajar;
surai jaminan pembiayaan tugas belajar;
surat p€rsetujuan penugasan ke luar negeri dari Sekretaris Kabinet Republik
lndonesia bagi yang ir-;gas belaj:: cl luar negeri;

n.
L

j
k.

m.
n.



l

t.

i
t;.

,::

r
:

q.

o. sur-ai ke'ierangan dari pimpinar: ..,-tii
ditempuh mempunyai hubung:n
pengembangan organ isasi;
surat rekomendasi kelulusan dari
tugas belajar;
s-:;-a: periyataan
i) tidak sedang menjalankar cr: ,1i

2) tidak sedang mengajukan upaya
kepegawaian (BAPEK);

kelalaiannya;
b. mendapat rekomen.dasi dari

melaksanakan tugas belajar di
pegawai pelajar di lt'ar neger:.

kerja mengenai bidang studi yang akan
atau sesuai dengan kebutuhar, dan

lembaga pendidikan tempat pelaksanaan

iu:r tanggungan negar:;
hukum keberatan ke badan pertimbangan

tugas belajar terjadi bukan atas

3) iidak sedang/dalam proses penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang
atarr iingkat Lrerat;
tidai sedang nrer;:lani h,kl an disiplin tingkat sedang artau tingkat berat;
iidak sedang daiarn prcses perkara pidana, baik tindak pidanl kejahatan
fnaupun pelanggafan;
iiciak sedang me!aksanakan kew-aiiban ikatan dinas:
tidak sedang/dalam melaksarrakan pendidikan dan pelatihan penjenjangan;
iida( pernah gagal dalam tugas belajar yang disebabkan oleh kelalalannva:
tjc:i pernah dibataikan me:tgiillti tr.:gas belajar karena kesalahannya.

(2) Usul pen:berian iugas belajar, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan
kepada pejabal yang benvenang ':engan menggunakan forrnit sebagaii tana
dimaksud ilalam Lampiran ill-A, ill-3, i -C, dan lll-D peraturan Menteri ini.

EA3 XI
PEM BEF:IAN, PER AI{ JANGAI,J, L1 lN FEM BATALAN TU GAS BELAJAR.

Pasal 1 8

Pemberian tugas belajar ciitetapkan cien pejabat yang berwenang dalam suatu
keputusan, dengan mengguriaka:r forr,rai sebagaiman-a dimaksud clala'm Lampiran lV
Pcraturan Menteri ini, asli keputusan diserahkan kepada pegawai pelajar dan tembusan
disampaikan kepada pejabat yang relevar.

Pasal 1 9

(1) Pgoawai peiajar yang tidak dapat nrenyelesaikan tugas belajar dalam waktu yang
telah ditentukan dapat diberikan pe;"panjangan masa tugas belajar.

{2) Pegawai pelajar sebagaimana dima;isud pada ayat (1) mengajukan permohonan
perpanjanEan masa tugas belajar kepada pejabat yang berwenang melalui saluran
hirarkhis, 6 (enam) bulan sebelum be:-akhirnya masa tugas belajar.

i3) Perpanjangan masa tugas belajar dapat diberikan
a. keterlarnbatan pegawai pelajar c-:elaksanakan

leinbaga pendidikan tempat pegawai pelajar
Calam negeri dan dari Sekretaris Negara bagi

mendapat rekomendasi dari pinrpiran Unit Kerja;
mendapat rekomendasi/jaminan oerpanjangan pembiayaan.

6\
7)
t\
q\

c.
d.



(6)

(7)

ii-

- Plmpinan .Jnit Kerja rnengusuikai perpanjangan masa tugas belajar kepada
pejabat yang benvenang, dengan .'+elampirkan data pendukung sebagainrana
dimaksud pada ayat (3).

(5) Perpanjangan masa tugas belajar dtbenKan pallng lama 1 (satu) tahun.

(1)

Usui perpair.jangan perr,berian tugas i:elajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

diaj,;kan kepada pejabat yang benllenang dengan menggunakan format
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V-A dan V-B Peraturan Menteri ini.

Perpanjangan pemberian tugas belajar ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
dalan-r suaiu keputusan, dengan i-lenggt:nakan format sebagaimana dimaksud
dalan'r Larnp;ran V-C Peraturan Me;.:te;i ini, asli keputusan diserahkan kepada
pegawai pelajar dan tembusan disarrpaikan kepada pejabat yafig relevan.

Pasal 20

Keputusan pemberian tugas beia;er ciapat dibatalkan oieh pejabat yang
bervrenang baik seirelurn keberangkatan ke tempat pelaksanaan tugas belajar
maupun selama dalam mengikuti tugas belajar.

Ahsan-alasan pembatalan keputusan tugas beiajar :

a. dikemudian hari terdapat bukt' :egawal pelajar tidak meii;enuhi ^.,-,^.. ^ t^^-,
-ydr a- u ILJEr i

r..^^^ L^l^i^-.,-ugcl9 ucrdlarl ,

D^^-,i,-; ^^l^;^r :li;-1, 'h; ..li^i^l;^ +ih^t^+ -arLna a{aI t;h^r.+ h^"^a'

tidak berangkat ke tempat pelaksanaan tugas belajar sesuai jadwal yang
telah ditentukan;

d. Pegawai pelajar mengajukan per:nohonan pengunduran diri;
e. tidak melaporkan perkembangan tugas belajarnya meskipun telah diberi

peiingatan;
f. Pegawai pelajar bekerja di iuai kegiatan tugas belajar;

S. setelah dievaluasi pegawai pelajar tidak mampu menyelesaikan program
tugas belajar yang diikuti;

h. tidak dapat melaksanakan tugas belajar karena haFhal peristiwa di iuar
Kemampuannya;

i. tidak sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan oleh tim penguji kesehatan
tersendiri yang mengakibatkan pesawai pelajar tidak mungkin menyelesaikan

irrogram tugas belajar sesuai dengan waktu yang ditentukan;
j. Pegawai pelajar diangkat daiam jabatan struktural atau diberi tugas

'iambahan;
k. ada kepentingan dinas atau repentingan organisasi yang mengharuskan

pegar'\rai pelajar ietap melaksa:rakan tugas baik di lingkungan Departemen
.naupun di instansi la in.

Sebagai akibat pembatalan keputusan pemberian tugas belajar sebagaimana
dimal<sud pada ayat (2) huruf a, b, c, d, e, dan f di atas, pegawai pelajar yang
bersangkutan wajib mengembalika: ke iias negara sejumlah biaya yang telah
dikeluarkan selama melaksanakan tugas belajar ditambah 100%.

Pimplnan Unit Kerja nrengusulkan :enrbatalan keputusan tugas belajar kepada
pejabat ya;:ig benivenang dengan meiampirkan bukti atau kelengkapan data
pendukung sesuai dengan alasan pernbatalannya-

t.
c.

(3)

t4)



t2

(5) Usui pemratalan kepuiusan pern:erian tugas belajar sebagaimana dirriaksuci
pada a!/at (4) diajukan kepada pe;abat yang berwenang dengan menggunakan
formar sei,agaimana dimaksud dala,r Lampiran Vl-A dan VI E Peraturan lVlenteri
ini.

(6) Pembatalan iugas belajar ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dalam suatu
keputusa.'., ciengan rr':enggur.akan 1ci rit sebagaimana dimakst,d dalam Lar..;irar,
Vl-C Can Vl-D Peraturan Menteri ini, asli keputusan diserahkan kepada Pegawa;
Pelajar dan tembusan disampaikan kepada pejabat yang relevan.

Pasal 21

Pejabat yang berwenang lne'inilei-;[(ari, me;r,per-panjang, dan rnembatalkan ii:gas
belajar sebagaimana diniaksud Ca!arn P::sa! .18, Pasal 19 ayat (7), dan Pasal 20 ayat
(6) yaitu:
a. Sekretaris Jenderal bagi PNS golongar ruang lV/e ke bawah;
b- Kepala Biro Kepegawaian bagi PNS golongan lV/a ke bawah;
c. Kepala Bagian pada Biro Kepegav.;aian bagi PNS golongan ruanE ill/cl ke bawah;
di lingkungan Departemen.

B,.B XiI
:,:.,.j8 ihjAAN

Pasai 22

Pembinaan pegawai pelajar meliputi :

a. Penilaian Pelaksanaan Pekerjaa:'. (pemberian DP3);
b. Penetapan status jabatan selama mengikuti tugas belajar terdiri atas :

'1 . pemberhentian dari jabatan st:"uktural;
2. pembebasan sementara dari tugas{ugas jabatan fungsional;

c. Pemberian kenaikan pangkat:
1. kenaikan pangkat pilihan;
2. kenaikan pangkat reguler.

Ketentuan mengenai pembinaan pegawai pelajar sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mengacu pada peraturan pei'undang-undangan yang berlaku.

B,qB XIII
PENGAKTiFAN KEMBALI

Pasal 23

{1) Pegawai pelajar yang telah selesai atau tidak lagi melaksanakan tugas belajar
diaktifkan kembali dalam tugas-tugasnya.

t2l Ketentuan mengenai pengaktifan ke,nbaii pegawai pelajar sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mengacu pada peraiuran perundang-undangan yang berlaku
dengan melampirkan bukti-bukt! yanE terkait dengan pelaksanaan tugas belajar.

(1)

(2\



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

'1

ts.-3 XIV
i\IONITCRiN: DAN FVALUASI

Pasal 24

Setiap pimpinan Unit Kerja wajib mei-nonitcr pelaksanaan tugas belajar.
Monitoring dilakukan untuk mengetahui :

a. keberhasilan pelaksanaan tugas belajar;
b. pemberian nilai DP3;
c. keberadaan tempat tinggal;
d. perilaku pegawai pelajar.

Hasil monitoring pelaksanaan tugas belajar dilaporkan kepada Menteri dengan

tembusan kepada Sekretaris Jendei'ai.

Pasai 25

Iu.l.o-i Jil.kukaii.l,al€.,,i ,-,,g;.'. 1,o, ryc;,..lciiaii P.u9rai.i |.,'ei.'L€riair ['igas Lci'jal
sebagai bentuk akuntarilitas penye:enggaraan tugas belajar kepada pihak-pihak

yang berkepentingan.

Evaluasi ditakukan terhadap pegawai pelajar, lembaga, dan program tugas belajar.

Evaiuasi Cliakukan clei. Sei<:eiarial -e::d:ral u.p. Biro Kepegawaian paling sedikit
1 (sa'iu) kali cialam 1 (satu) tahun.

Hasil evaluasi dilaporkan kepada Merteri melalui Sekretaris Jenderal.

BAB XV
BELAJAR ATAS BIAYA SENDIRI

Pasal 26

(1) PNS dapat melanjutkan pendidikan ire jenjang yang lebih tinggi atau pendidikan
yang setara atas biaya sendiri.

(2) Syarat bagi PNS yang akan belajar atas biaya sendiri adalah:
a. biaya pendidikan dan fasilitas penunjang lainnya ditanggung oleh yang

bersangkutan;
b. iidak meninggalkan tugas kedinasan dan atau tugas pekerjaan sehari-hari;
c. tidak menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijlzah;
d. mempunyai DP3 minimal 2 (dua) tahun terakhir yang setiap unsur penilaian

seku rang-kurang nya bernilai baik; dan
e. mendapatkan rekomendasi dari atasan langsung mengenai bidang studi yang

akan diiempuh sesuai dengan tugas pekerjaannya.



:4

f ;:.sal 27

Prosedui belaja,- atas biaya ser:dlrt .

a. PNS _vang bersangkuian rleng;:,rKen permohonan kepaca pejabat y'ang

berwenang, dengan melampirkan .

1) surat keterangan sehat jasmarrt ian rohanl
2) surat keputusan calon PNS;
3) surat keputusan pangkat terakhir;
4) surat keputusan jabaian terakh;r-lagi yang
5) fP3 rrinimal 2 (Cua) tahre ieiakhir yang

kii,'angnya bernilai baik;
6) sura'i pernyataan tidak menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;
7) sLlrai.{eputusan dipekerjal<an bagi PNS dpk; dan
8) surai keterangan dari at;rsan iangsung mengenai bidang studi yang akan

diienr,rr-rh mempunyai hubL:19afl ::tau sesuai dengan tugas pekerjaannya;

b. Usul :renrbeiian izin uniuk beiajar a.:s biaya sendiri, sebagaimana dimaksud pada
huruf a, d;ajukan kepacia pejabai yang berwenang.

F asai 28

Pejabai ya,:g ber',r;e n;;'.g :r..-::eta;.r:n kepLiusan izin untuk belajar atas biaya
sendiri:
a. Sekrelaris Jenderal bagl PNS golongan ruang lV/e ke bawah di 'lingkungan

Depademen;
b. Kepala Biro Umum, Sekretaris inspektorat Jenderal, Sekretaris Direktorat

Jende''al, PembantL; Rektor E:clang Administrasi Umum, Pembantu Ketua
Bidang Administrasi Umuir bagi PNS golongan ruang lV/c ke bawah di
lingkunEan masing-masing ;

c. Direktur Politeknik, Sekretaris Pelaksana Kopertis bagi PNS golongan ruang
iV/b ke bawah di lingkungan maslng-rxasing.

Pen^rbe:"ian kepuiusan izin beiajar atas biaya sendiri ditetapkan dalam suatu
keputusan oieh pejabat yang berwenang, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran
Vll Peraturan Menteri ini Can ter:rbus::r clisampaikan kepada pejabat yang relevan.

{1) Sanksi bagi pegawai pelajar
dalam Pasal 16 adalah:

EAB )(VI
SANKSI

Pasal 29

yang,relanggar kewajiban sebagaimana dimaksud

a. l'rukunran disiplin sesuai peratui:rn peru ndang-u ndangan;
b. xewajiban mengembalikan/me;yetor ke kas negara sejumlah biaya yang

ielah dikeluarkan selama tugas beiajar dan ditambah dengan jumlah -i00%

der:gan ketentuan masa lkatan dinas yang dilaksanakan harus
Ciperhitungkan dalam menentLrkan besarnya ganti rugi yang harus dibayar.

(2) Dalarn hal terdapat pelanggaran disi:iin yang dilakukan pegawai pelajar, pimpinan
Unit Kerja wajib melaporkan kepada i\/enteri.

dari dokter;

menduduki jabatan;
setiap unsur penilaian sekurang-

(1)

{2)



_) -

(3) Dalar:r :al ierdapat keu,'ajiban rnei::mba likan/menyetor ke kas negara se,-.inlah
biaya yang ielah dikeluarkan selz.r::a tugas belajar, pimpina.-: Unit Kerja ,;vajib

melapo. (air 
"(epada Me'1teri :neiaiu >et(retaris Jenderal.

3:: X\"/ll
JT: \UTU P

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Menteri iri, maka peraturan yang tidak sesuai dengan
Peraturan Menieri ini, dinyaiakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan lVenteri ini mulai berlal<u pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal |2 Agustus 2009

MENTERI PENDIDIKAN NASION;r.r.

SAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya.
Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM.
NlPl 961 08281 987031 003


