
BUPATI BOYOLALI 

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BOYOLALI 

NOMOR 30 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR, KETERANGAN 
BELAJAR, DAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI 

NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

BUPATI BOYOLALI,
bahwa dalam rangka memberikan penghargaan 
kepada Pegawai Negeri Sipil berupa kenaikan pangkat 
berdasarkan sistem prestasi keija dan sistem karier 
dengan menitikberatkan pada sistem prestasi keija, 
Pemerintaih Kabupaten Boyolali mendorong dan 
memberikan kesempatan pada Pegawai Negeri Sipil 
dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya 
manusia dengan menempuh studi ke jenjang 
pendidikan yang lebih tinggi;

bahwa dalam rangka tertib administrasi pemberian 
tugas belajar, izin belajar, keterangan belajar, 
kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dan penggunaan 
gelar bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Boyolali, maka perlu menyusun 
pedoman pemberian tugas belajar, izin belajar, 
keterangan belajar, kenaikan pangkat penyesuaian 
ijazah dan penggunaan gelar bagi Pegawai Negeri Sipil 
dimaksud;

bahwa dengan diterbitkannya Surat Edaran Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Nomor 04 Tahun 2013 Tangged 21 Maret 
2013 Perihal Pemberian Tugas Belajar dan Izin 
Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil, maka ketentuan 
Peraturan Bupati Boyolali Nomor 25 Tahun 2009 
tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar, Izin 
Belajar, Keterangan Belajar, Kenaikan Pangkat 
Penyesuaian Ijazah dan Penggunaan Gelar Bagi 
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Boyolali perlu disesuaikan;

d. bahwa.....
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bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman 
Pemberian Tugas Belajar, Izin Belajar, Keterangan 
Belajar, dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah 
Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Boyolali;

Mengingat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tam bah an Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru 
dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 157, Tam bah an Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4586);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Re publik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang 
Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 
Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintali Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4332);

7. Peraturan Pemerintah
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang 
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintali Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan 
Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang 
Pengangkatan Pegawai Negeri SipU Dalam Jabatan 
Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 
2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam 
Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara 
RepubMk Indonesia Nomor 4194);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang 
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan 
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/'Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 
2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan 
Kompetensi Guru;

13. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 
Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan 
Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan 
Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 
Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri 
Sipil;

14. Peraturan Daerah.....
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14. Peraturaii Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 
2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi 
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Boyolali (Lembaran 
Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2008 Nomor 11, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 
107);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 tentang 
Organisasi dan Tata Keija Perangkat Daerah Kabupaten 
Boyolali [Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 
2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Boyolali Nomor 125);

16. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 42 Tahun 2012 tentang 
Penjabarem Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian 
Daerah liabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten 
Boyolali Tahun 2012 Nomor 42);

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN 
TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR, KETERANGAN BELAJAR, 
DAN KENA1K.\N PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH BAGI 
PEGAWAl NEGERI SIPIL D1 LINGKUNGAN PEMERINTAH 
KABUPATEN BOYOLALI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan;
1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.

Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah.
Bupati adalah Bupati Boyolali.
Calon Pegawai Negeri Sipil yamg selanjutnya disingkat CPNS adalah Warga 
Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Calon 
Pegawai Aparatur Sipil Negara oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara 
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai 
Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian 
untuk menduduki jabatan pemerintahan.
Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Bupati Boyolali.
Pangkat adalah kedudukan j^ang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai 
Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan 
kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.

f-

8. Tugas
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8. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh Bupati kepada PNS 
untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi baik di dalam 
negeri maupun di luar negeri dengan meninggalkan tugas pokok sehari- 
hari sebagai Pegawai Negeri Sipil dan biaya pendidikan bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Lembaga Lain dan bukan atas 
biaya sendiri serta melalui proses seleksi.

9. Penanggung biaya pendidikan adalah lembaga Negara atau lembaga 
berbadan hukum.

10. Izin Belajar adalah izin ter1:ulis yang diberikan oleh Bupati kepada PNS 
untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atas biaya 
sendiri yang dilakukan di luar jam keija dan tidak mengganggu tugas 
kedinasan sehari-hari.

11. Surat Keterangan Belajar adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh 
Bupati yang diberikan kepada CPNS pada saat diangkat menjadi CPNS 
sedang mengikuti proses belajar pada jenjang pendidikan lebih tinggi.

12. Surat Keterangan Kepemilikan Ijazah Setingkat Lebih Tinggi adalah surat 
keterangan yang dikeluarkan oleh Bupati yang diberikan kepada CPNS 
pada saat diangkat menjadi CPNS telah memiliki ijazah pendidikan formal 
setingkat lebih tinggi.

13. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat 
BAN PT adalah Lembaga yang berwenang melaksanakan sistem akreditasi 
semua institusi pedidikan tinggi.

14. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah ujian yang 
dilaksanakan bagi Pegawai Negeri Sipil untuk memenuhi salah satu 
sy£g*at kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.

15. Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah penghargaan yang diberikan 
kepada Pegawai Negeri Sipil setelah yang bersangkutan memperoleh 
ijazah yang lebih tinggi dan memenuhi ketentuan yang berlaku.

16. Lembaga Pendidikan adalah Lembaga Pendidikan tinggi, menengah atau 
kejuruan negeri atau swasta.

17. Ijazah adalah Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dan/atau tanda lulus 
yang dikeluarkan dengan sail oleh sekolah atau perguruan tinggi.

18. Pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya tidak 
berhadapan secara langsung dengan pendidik dan menggunakan berbagai 
sumber belajar melalui teknologi komunikasi informasi dan media lain 
kecuali Universitas Terbuka yang selanjutnya disingkat UT.

19. Pendidikan kelas jauh adialah penyelenggaraan pendidikan di luar 
kampus tempat perguruan tinggi tersebut memperoleh izin 
penyelenggaraan dari Pemerintah.

20. Pendidikan kelas pendek adaJah pendidikan yang diselenggarakan di luar 
jam keija atau saat jam keija dan dilaksanakan tidak lebih dari dua hari 
dalam satu minggu.

21. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam suatu 
pendidikan berdasarkan kriteria yang ditetapkan.

22. Jenjang
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22. Jenjang Pendidikan adalah jenjang pendidikan formal yang terdiri atas 
pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

23. Biaya pendidikan adalah biaya yang diperoleh dari penanggung biaya 
pendidikan paling sedikit sama dengan biaya Sumbangan 
Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) atau biaya lainnya yang sejenis.

24. Program studi adalah jurusan pendidikan yang diikuti/ditempuh oleh 
Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan peningkatan jenjang pendidikan.

25. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah 
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Boyolali.

26. Kepala BKD adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten 
Boyolali.

27. Satuan Keija Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD 
adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Boyolali yang 
terdiri dari sekretariat daenah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga 
teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.

28. Kepala SKPD adalah Kepala SKPD Kabupaten Boyolali.
29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 

APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Boyolali.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud disusunnya pedoman pemberian tugas belajar, izin belajar, 
keterangan belajar, dan keneiikan pangkat penyesuaian ijazah bagi PNS di 
lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali adalah untuk memberikan 
pedoman dan kepastian hukum terhadap pemberian tugas belajar dan 
izin belajar, keterangan belajar, kenaikan pangkat penyesuaian ijazah 
bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali dalam rangka 
peningkatan kapasitas PNS Pemerintah Kabupaten Boyolali.

(2) Tujuan disusunnya pedoman pemberian tugas belajar, izin belajar, 
keterangan belajar, kenaikan pangkat pen}?esuaian ijazah bagi PNS di 
lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali adalah mendorong PNS untuk 
meningkatkan kompetensi, pengetahuan, keterampilan dan 
profesionalisme sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Kabupaten Boyolali 
guna mendukung peningkatan kualitas dan pengembangan karier PNS.

BAB III
TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu 
Program Tugas Belajar

(1) PNS



Pasal 3
(1) PNS yang melaksanakan tugas belajar tetap berkedudukan sebagai PNS 

dan tidak lepas dari Jabatan Organiknya.
(2) PNS yang akan mengikuti program tugas belajar sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) harus mendapat Surat Penugasan dari Bupati.

Pasal 4
(1) Tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dapat 

diberikan apabila:
a. ada tawaran dari lembaga Pemerintah atau swasta atau dari luar 

negeri dan adanya kualifikasi pendidikan sangat dibutuhkan 
Pemerintah Kabupaten Boyolali yang perlu untuk pendidikan lanjut; 
atau

b. Pemerintah Kabupaten Boyolali memandang perlu menugaskan PNS 
untuk mengikuti tugas belajar pada kualifikasi pendidikan yang 
sangat dibutuhkan.

(2) Tawaran dari lembaga Pemerintah atau swasta atau dari luar negeri 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan secara tertulis.

Pasal 5
Program tugas belajar meliputi:
a. program Diploma 1 (D.l);
b. program Diploma II (D.II);
c. program Diploma III (D.III);
d. program Strata I (S.l) atau yang setara;
e. program Strata II (S.2) atau yang setara; dan
f. program Strata III (S.3) atau yang setara.

Bagian Kedua 
Syarat Tugas Belajar

Pasal 6
Syarat-syarat untuk mengikuti seleksi program tugas belajar adalah sebagai
berikut;
a. berstatus PNS dan masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun terhitung sejak 

diangkat sebagai PNS;
b. bidang ilmu yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian 

yang dipersyaratkan dalam jabatan pada Pemerintah Kabupaten Boyolali;
c. program pendidikan di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapat izin 

dari Menteri yang membidangi pendidikan dan telah terakreditasi oleh 
lembaga yang berwenang minimal B;

d. program pendidikan di luar negeri yang akan diikuti, telah mendapat
persetujuan dan/atau keijasama dengan Pemerintah/Pemerintah
Provinsi/Pemerintah Kabupaten Boyolali;

e. untuk.....
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e.

f.

g-

1.

J.

m.
n.
o.

P-

q-
r.

s.

t.
u.

V.

untuk bidang Ilmu yang langka dan diperlukan oleh Pemerintah 
Kabupaten Boyolali dapat diberikan sejak diangkat sebagai PNS sesuai 
kriteria kebutuhan Pemerintal'i Kabupaten Boyolali;
bidang ilmu yang langka sebagaimana pada huruf e sesuai dengan 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
biaya pendidikan bersumber dari penanggung biaya pendidikan bukan atas 
biaya sendiri; 
usia paling tinggi:
1) program Diploma 1, Diploma 11, Diploma 111, dan Program Strata 1 (S-1) 

atau setara berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun;
2) program Strata 11 (S-2) ateiu setara berusia paling tinggi 37 (tiga puluh 

tujuh) tahun; dan
3) program Strata 111 (S-3) atau setara berusia paling tinggi 40 (empat 

puluh) tahun.
usia paling tinggi sebagaimana huruf h dikecualikan untuk jenis jabatan 
sangat diperlukan dengan bata.s usia paling tinggi:
1) program Diploma I, Diploma II, Diploma III, dan Program Strata I (S-1) 

atau setara berusia paling linggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun;
(2) program Strata II (S-2) atau setara berusia paling tinggi 42 (empat puluh 

dua) tahun; dan
(3) program Strata III (S-3) atau setara beru sia paling tinggi 47 (empat puluh

tujuh) tahun.
jenis jabatan sangat diperlukan sebagaimana dimaksud pada huruf i 
ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang- 
undangan;
setiap unsur penilaian pelaksamaan pekeijaan atau penilaian prestasi keija
dalam 1 (satu) tahun terakhir paling rendah bemilai baik;
tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
tidak pemah melanggar kode etik PNS tingkat sedang atau berat;
tidak sedang menjalani pembeihentian sementara sebagai PNS;
pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda (II/a) untuk program Diploma
I (D.I), Diploma II (D.II), dan Diploma III (D.III), Pengatur (II/c) untuk 
program Strata I (S.l) atau setfira, Penata Muda (HI/a) untuk program Strata
II (S.2) atau setara, Penata Muda Tk.I (Ill/b) untuk program Strata III (S.3) 
atau setara;
pangkat serendah-rendahnya sebagaimana dimaksud pada huruf m dengan
masa kerja golongan paling singkat 1 (satu) tahun;
bagi tenaga fungsional tertentu, jenjang pendidikan bersifat linier;
memiliki motivasi tinggi untuk mengembangkan diri, loyal dan berdedikasi
yang direkomendasikan secara tertulis oleh Kepala SKPD yang
bersangkutan;
memiliki kemampuan untuk menyelesaikan jenjang pendidikan yang akan
ditempuh dengan tepat waktu;
tidak dalam status peserta tugas belajar lainnya;
PNS tidak berhak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang 
lebih tinggi;
sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan dokter 
rumah sakit pemerintah;

I-

w. Persyaratan
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w. Persyaratan khusus bagi calon peserta tugas belajar dengan biaya
APBD adalah sebagai berikut:
1) program Diploma I (D.I), Diploma II (D.II), dan Diploma III (D.III) 

mempunyai ijazah paling rendah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau 
setara dengan nilai surat tanda tamat belajar/ijazah rata-rata paling 
rendah 7,5 (tujuh koma lima) atau setara;

2) program Strata I (S.l) atau yang setara mempunyai surat tanda tamat 
belajar/ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau setara dengan nilai 
surat tanda tamat belajar/ijazah rata-rata paling rendah 7,50 (tujuh 
koma lima nol) atau setara. Diploma I/II/III dengan nilai indeks prestasi 
kumulatif paling rendah 2,75 (dua koma tujuh lima) bagi Perguruan 
Tinggi Swasta dan 2,50 (dua koma lima nol) bagi Perguruan Tinggi 
Negeri;

3) program Strata II (S.2) atau setara mempunyai ijazah paling rendah 
sarjana (S.l) atau setara dengan nilai indeks prestasi kumulatif minimal 
2,75 (dua koma tujuh lima) bagi Perguruan Tinggi Swasta dan 2,50 (dua 
koma lima nol) bagi Perguruan Tinggi Negeri;

4) program pendidikan Strata III (S.3) atau setara mempunyai ijazah paling 
rendah Strata II (S.2) atau setara dengan nilai indeks prestasi kumulatif 
minimal 3,25 (tiga koma dua lima);

5) menandatangani Surat Pernyataan bermaterai cukup yang memuat hak 
dan kewajiban calon peserta tugas belajar;

6) pendidikan yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau 
keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada lingkup Pemerintah 
Kabupaten Boyolali;

7) bersedia untuk ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan formasi 
yang dibutuhkan; dan

8) Batas indek prestasi terendah calon peserta tugas belajar sebagaimana 
dimaksud pada angka 2), angka 3), dan angka 4), tidak berlaku apabila 
ditentukan lain oleh penanggung biaya pendidikan.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pengajuan Tugas Belajar

Pasal 7

(1) Pencalonan peserta tugas belajar berdasarkan tawaran tertulis dari 
penanggung biaya pendidikan.

(2) Calon peserta tugas belajar diajukan oleh Kepala SKPD kepada Bupati 
melalui Kepala BKD yang selanjutnya diseleksi administrasi oleh Tim 
untuk mendapatkan rekomendasi mengikuti seleksi masuk tugas belajar.

(3) Calon peserta tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang 
lulus seleksi masuk tugas belajar mengajukan permohonan penetapan 
tugas belajar kepada Bupati melalui Kepala SKPD dengan tembusan 
Kepala BKD.

(4) Dokter yang akan mengajukan program tugas belajar dokter spesialis dan 
perawat yang akan mengajukan program tugas belajar perawat mitra 
spesialis wajib melampirkan surat rekomendasi dari Rumah Sakit Umum 
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali.

(5) Permohonan..... y
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(5) Permohonan surat tugas belajar yang dibuat calon peserta 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri dokumen administrasi 
sebagai berikut:
a. rekomendasi mengikuti seleksi masuk tugas belajar;
b. surat keterangan lulus seleksi masuk dari lembaga pendidikan;
c. surat keterangan jaminan pemberian biaya pendidikan dari 

penanggung biaya pendidikan;
d. surat pemyataan peserta tugas belajar yang menyatakan kesanggupan 

untuk melaksanakan segala ketentuan bagi peserta tugas belajar 
bermeterai cukup;

e. fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan CPNS yang dilegalisir Kepala 
SKPD;

f. fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan PNS yang dilegalisir Kepala 
SKPD;

g. fotokopi Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir yang dilegalisir 
Kepala SKPD;

h. fotokopi Surat Keputusjin Jabatan terakhir bagi pejabat struktural 
dan pejabat fungsional tertentu yang dilegalisir Kepala SKPD;

i. fotokopi penilaian pelaksanaan pekerjaan atau penilaian prestasi keija 
paling kurang bemilai baik dalam l(satu) tahun terakhir yang 
dilegalisir Kepala SKPD;

j. fotokopi ijazah/surat tanda tamat belajar terakhir yang dilegalisir 
pejabat yang berwenang;

k. fotokopi transkrip nilai ijazah/surat tanda tamat belajar terakhir yang 
dilegalisir pejabat yang berwenang; dan

l. uraian tugas PNS yang bersangkutan diketahui Kepala SKPD.

(6) Sebelum perkuliahan dimulai, Kepala SKPD mengajukan surat 
permohonan tugas belajar kepada Bupati melalui Kepala BKD dengan 
melengkapi surat permohonan calon peserta dengan dokumen 
administrasi sebagai berikut:
a. surat pemyataan bermeterai dari Kepala SKPD bahwa permohonan 

tersebut menjamin SKPD dapat melaksanakan tugas pokok fungsinya 
dan tidak menuntut tambahan personil akibat pengajuan tersebut;

b. surat rekomendasi dari Kepala SKPD bahwa calon peserta memiliki 
motivasi tinggi untuk mengembangkan diri, loyal, dan berdedikasi;

c. surat rekomendasi dari Kepala SKPD bahwa calon peserta dinilai 
mampu menyelesaikan pendidikan tepat waktu;

d. surat keterangan dari Kepala SKPD bahwa calon peserta tidak 
sedang menjalani proses pemeriksaan atau sedang menjalani 
hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;

e. surat keterangan dari Kepala SKPD bahwa calon peserta tidak 
pemah melanggar kode etik PNS tingkat sedang atau berat;

f. surat keterangan dari Kepala SKPD bahwa calon peserta tidak sedang 
menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;

g. surat pemyataan bersedia menanggung biaya pendidikan selama 
tugas belajar di atas kertas bermaterai cukup, apabila biaya yang 
disediakan dari Penanggung biaya pendidikan tidak cukup; dan

h. daftar riwayat hidup diketahui Kepala SKPD.

i

Bagian
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Bagian Keempat 
Jangka Waktu Tugas Belajar

Pasal 8
(1) Jangka waktu pelaksanaan Tugas Belajar adalah sebagai berikut:

a. program pendidikan Diploma 1 (D.l) 1 (satu) tahun;
b. program pendidikan Diploma II (D.II) 2 (dua) tahun;
c. program pendidikan Diploma III (D.III) 3 (tiga) tahun;
d. program pendidikan Stiata 1 (S.l) atau setara dari SLTA 4 (empat) 

tahun;
e. program pendidikan Strata 1 (S.l) atau setara dari D.II 3 (tiga) tahun;
f. program pendidikan Strata 1 (S.l) atau setara dari D.III 2 (dua) tahun;
g. program pendidikan Strata 2 (S.2) atau setara 2 (dua) tahun; dan
h. program pendidikan Strata 3 (S.3) atau setara 5 (lima) tahun.

(2) Jangka waktu pelaksanaan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun atau 2 (dua) 
semester atas persetujuan Bupati dan/atau Penanggung biaya 
pendidikan.

(3) Bagi PNS yang belum dapat menyelesaikan tugas belajar setelah 
diberikan perpanjangan waktu 1 (satu) tahun atau 2 (dua) semester 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan perpanjangan 
kembali paling lama 1 (satu) tahun atau 2 (dua) semester, dengan 
perubahan status menjadi izin belajar.

(4) Bagi PNS tugas belajar dengan biaya APBD yang berubah status menjadi 
izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak mendapatkan 
biaya dari APBD.

(5) Biaya pendidikan dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
dihentikan langsung pada bulan berikutnya sejak habisnya jangka waktu 
pelaksanaan tugas belajar masing-masing jenjang pendidikan atau sejak 
berlakunya perpanjangan jangka waktu kembali.

(6) Dalam melaksanakan izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
PNS tetap dapat meninggalkan tugasnya sebagaimana berlaku bagi PNS 
tugas belajar.

Bagian Kelima
Biaya Pendidikan Tugas belajar 

Pasal 9
Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g dapat 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau APBD 
dan/atau Anggaran Lembaga Lain yang sah dan tidak mengikat bukan atas 
biaya sendiri.

Bagian Keenam
Pemberhentian dari Jabatan PNS Peserta Tugas Belajar

Pasal 10

(1) PNS
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(1) PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional yang mengikuti 
tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan diberhentikan dari jabatannya 
terhitung mulai tanggal sejak }rang bersangkutan tugas belajar.

(2) Bupati menetapkan pemberhentian dari jabatan Struktural atau Fungsional 
bagi PNS tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah 
diajukan oleh Kepala SKPD kepada Bupati dengan tembusan Kepala BKD.

BAB IV
IZIN BELAJAR

Bagian Kesatu 
Pro§p*am Izin Belajar

Pasal 11
(1) PNS yang akan melanjutkan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi 

wajib mendapat izin belajar dari Bupati.
(2) Izin belajar sebagaiman dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan 

kebutuhan organisasi.
(3) Izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan 

ketentuan jenjang pendidikan yang akan ditempuh sesuai dengan 
kompetensi dan latar belakang pendidikan PNS dan/atau manfaat 
pendidikan yang akan ditempuh mendukung tugas pokok fungsi SKPD yang 
bersangkutan.

Pasal 12
Program izin belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi:
a. pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau setara;
b. pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau setara;
c. program Diploma I (D.I);
d. program Diploma II (D.II);
e. program Diploma III (D.III);
f. program Strata I (S.l) atau setara;
g. program Strata II (S.2) atau setara; dan
h. program Strata III (S.3) atau setara.

Bagian Kedua
Persyaratan Calon Peserta Izin Belajar

Pasal 13
Persyaratan bagi calon peserta izin belajar adalah sebagai berikut:
a. PNS yang telah memiliki masa keija paling singkat 1 (satu) tahun terhitung 

sejak diangkat sebagai PNS;
b. mendapatkan izin secara tertulis dari Bupati;
c. tidak meninggalkan tugas jabatannya dan proses pendidikan dilaksanakan 

di luar jam keija dan tidak mengganggu tugas kedinasan;
d. setiap unsur penilaian pelaksjanaan pekeijaan atau penilaian prestasi keija 

dalam 1 (satu) tahun terakhir paling rendah bemilai baik;

e. tidak
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e.
f.
g-
h.

1.

J-

k.

tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; 
tidak pemah melanggar kode elik PNS tingkat sedang atau berat; 
tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS; 
program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah 
mendapatkan izin Menteri yang membidangi Pendidikan dan telah 
terakreditasi oleh BAN PT minimal B kecuali UT;
PNS yang akan menempuh jenjang pendidikan Strata 2 (S2) harus sesuai 
dengan kompetensi dan latar belakang pendidikan PNS dan/atau manfaat 
pendidikan yang akan ditempuh mendukung tugas pokok fungsi SKPD; 
dikecualikan dari ketentuan huruf i apabila PNS yang bersangkutan telah 
menduduki jabatan struktural paling rendah Jabatan Pengawas atau setara 
eselon IV.b dapat menempuh jenjang pendidikan Strata 2 (S2) yang 
mendukung fungsi manajerial;
PNS tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat 
yang lebih tinggi; dan
program studi yang dipilih udak termasuk penyelenggaraan pendidikan 
jarak jauh, kelas jauh, dan kelas pendek.

Eiagian Ketiga
Tata Cara Pengajuan Izin Belajar 

Pasal 14

(1) Permohonan izin belajar diajukan oleh PNS kepada Bupati melalui kepala 
SKPD.

(2) Kepala SKPD mengusulkan permohonan izin belajar PNS di lingkungan 
keijanya kepada Bupati dengan tembusan Kepala BKD.

(3) Kepala SKPD bertanggung jawab sepenuhnya atas usulan izin sebagaimana 
dimaksud pada ay at (2).

(4) Permohonan izin belajar yang dibuat calon peserta izin belajar 
sebagaimana dimaksud pada. ayat (1) dilampiri dokumen administrasi 
sebagai berikut:
a. surat keterangan akreditasi program studi dari Perguruan Tinggi atau 

fotokopi akreditasi program studi yang dikeluarkan oleh BAN PT yang 
dilegalisir oleh Perguruan Tinggi;

b. fotokopi hasil setiap unsur penilaian pelaksanaan pekeijaan atau 
penilaian prestasi keija dalam 1 (satu) tahun terakhir paling rendah 
bemilai baik dilegalisir Kepala SKPD;

c. fotokopi Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir yang dilegalisir 
Kepala SKPD;

e. fotokopi Surat Keputusan Jabatan terakhir bagi pejabat struktural dan 
pejabat fungsional tertentu yang dilegalisir Kepala SKPD;

f. surat pemyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa izin 
belajar dilaksanakan atas biaya sendiri;

g. surat pemyataan bahwa PNS yang telah menyelesaikan pendidikan 
tidak menuntut penyesuaicin ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi;

h. surat keterangan dari pimpinan lembaga pendidikan yang menerangkan 
pendidikan bukan termasuk pendidikan kelas jauh dan kelas pendek;

i. surat keterangan sehat dari dokter Pemerintah;

1

j. surat
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j. surat keputusan Kepala Sekolah tentang pembagian tugas mengajar dan 
jadwal mengajar bagi PNS guru;

k. fotokopi ijasah/surat tanda tamat belajar dilegalisir oleh lembaga 
pendidikan;

l. fotokopi transkrip nilai ijasah dilegalisir oleh lembaga pendidikan; dan
(5) selain lampiran sebagaimana pada ayat (4) huruf a sampai dengan huruf 1 

pemegang izin belajar paling lama 1 (satu) bulan kegiatan 
pendidikan/perkuliahan dilaksanakan, wajib menyampaikan :
a. jadwal pendidikan/perkulialian; dan
b. surat keterangan diterima/lulus seleksi masuk dari lembaga pendidikan.

(6) Mendasarkan permohonan surat izin belajar yang diajukan calon 
peserta izin belajar, Kepala SKPD mengajukan surat permohonan izin 
belajar kepada Bupati melalui Kepala BKD dengan melengkapi surat 
permohonan calon peserta izin belajar dengan dokumen administrasi 
sebagai berikut:
a. surat keterangan dari Kepala SKPD bahwa calon peserta izin belajar 

memiliki motivasi tinggi untuk mengembangkan diri, loyal dan 
berdedikasi serta calon peserta izin belajar dinilai mampu 
menyelesaikan pendidikan tepat waktu;

b. surat keterangan dari ke|:>ala SKPD bahwa calon peserta izin belajar 
tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat;

c. surat keterangan dari kepala SKPD bahwa calon peserta izin belajar 
tidak pemah melanggar kode etik PNS tingkat sedang atau berat; dan

d. surat keterangan dari kepiala SKPD bahwa calon peserta izin belajar 
tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.

Bagian Keempat
Kewajiban PNS Tugas Belajar dan Izin Belajar

Pasal 15
Kewajiban PNS tugas belajar atau izin belajar adalah:
a. mentaati ketentuan peraturan lembaga penyelenggara pendidikan;
b. mengikuti proses belajar dengan baik dan bertanggung jawab;
c. menjaga nama baik dan martabat Pemerintah Kabupaten Boyolali;
d. PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar atau izin belajar wajib 

membuat laporan perkembangan pendidikan pada setiap akhir semester 
kepada Bupati melalui Kepala BKD diketahui oleh Kepala SKPD dengan 
melampirkan hasil akademik yang diperolehnya;

e. tidak meninggalkan tugas kedinasan pada jam keija;
f. PNS yang telah menyelesaikan tugas belajar atau izin belajar wajib 

membuat laporan hasil pelaksanaan tugas belajar atau izin belajar paling 
lama 1 (satu) bulan setelah be;rakhimya masa studi kepada Bupati melalui 
Kepala BKD dengan diketahui oleh Kepala SKPD yang dilampiri;
1) fotokopi ijazah yang dilegalisdr oleh lembaga pendidikan;
2) fotokopi transkrip nilai yang dilegalisir oleh lembaga pendidikan;
3) fotokopi surat izin tugas belajar atau surat izin belajar yang dilegalisir 

Kepala SKPD; dan
4) skripsi/tesis/disertasi. i

b. Bagian
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Bagian Kelima
Sanksi PNS Tugas Belajar dan Izin Belajar 

Pasal 16

(1) Sanksi bagi PNS tugas belajar;
a. PNS tugas belajar yang melanggar peraturan pendidikan atau 

melanggar peraturan k<jpegawaian, diberikan sanksi sesuai dengan 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

b. PNS tugas belajar yang dijatuhi hukuman disiplin kepegawaian 
tingkat sedang atau berait diberhentikan dari tugas belajar; dan

c. PNS tugas belajar hams mengembalikan seluruh biaya yang telah 
dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, apabila mengundurkan diri 
dan/atau diberhentikan tugas belajamya oleh Pemerintah Kabupaten 
Boyolali atau oleh penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud 
pada humf b.

(2) Sanksi bagi PNS pemegang izin belajar:
a. PNS pemegang izin belajar yang melanggar peraturan pendidikan atau 

melanggar peraturan kepegawaian, diberikan sanksi sesuai dengan 
ketentuan Peraturan Pemndang-undangan; dan

b. PNS pemegsmg izin belajar yang dijatuhi hukuman disiplin 
kepegawaian tingkat sedang atau berat dicabut izin belajamya.

BAB V
KETEl^NGAN BELAJAR

Pasal 17

(1) Seseorang yang pada saat diangkat menjadi CPNS sedang menempuh 
pendidikan yang lebih tinggi hams mengajukan permohonan kepada 
Bupati untuk diberikan Surat Keterangan Belajar.

(2) Surat Keterangan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
diberikan dengan ketentuan,:
a. bidang pendidikan/program pendidikan yang diikuti sesuai dengan

kompetensi dan latar belakang pendidikan awal CPNS tersebut
diangkat dan manfaat pendidikan hams mempunyai relevansi serta 
mendukung tugas pokok fungsi SKPD yang bersangkutan;

b. seseorang yang pada saat diangkat sebagai CPNS sedang menempuh 
pendidikan jenjang lebih tinggi dapat diberikan surat keterangan 
belajar dengan ketentuan sedang menyusun tugas 
akhir/skripsi/tesis/disertasi dan jangka waktu antara diangkat 
sebagai CPNS dengan dikeluarkannya ijazah tidak lebih dari 1 (satu) 
tahun;

c. program studi di dalam negeri yang diikuti telah
mendapatkan izin Menteri yang membidangi Pendidikan dan telah 
terakreditasi oleh BAN FT minimal B kecuali UT;

d. kegiatan pendidikan dilaksanakan di luar jam keija dan tidak 
mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;

e. Biaya.....

y
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(3)

e. biaya pendidikan ditanggung oleh CPNS yang bersangkutan;
f. proses belajar mengajar harus sesuai standar dan norma akademik 

berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
g. tidak menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.
Dikeluarkannya ijazah tidak lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana 
dimaksud ayat (2) huruf b, tidak berlaku bagi CPNS Guru yang diangkat 
dari Tenaga Honorer Kategori II;

Pasal 18

(1) Kepemilikan Ijazah/STTB oleh PNS yang telah mendapatkan Surat 
Keterangan Belajar dari Bupati dapat digunakan sebagai syarat mengikuti 
ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.

(2) PNS yang lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) d£in mendapatkan surat tanda lulus kenaikan 
pangkat penyesuaian ijazali dapat diberikan kenaikan pangkat apabila 
telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Peraturan Perundang- 
undangan.

BAB VI
SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN IJAZAH SETINGKAT LEBIH TINGGI

Pasal 19

(1) Seseorang yang pada saat diangkat menjadi CPNS telah mempunyai 
ijazah setingkat lebih tinggi dari jenjang pendidikan pada saat yang 
bersangkutan diangkat sebagai CPNS dapat diberikan Surat Keterangan 
Kepemilikan Ijazah lebih tinggi.

(2) Surat Keterangan Kepemilikan Ijazah setingkat lebih tinggi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) harus dipenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah 

mendapatkan izin Menteri yang membidangi Pendidikan dan telah 
terakreditasi oleh BAN FT minimal B kecuali UT;

b. ijazah yang dimiliki sesuai dengan kompetensi dan latar belakang 
pendidikan awal CPNS tersebut diangkat dan manfaat pendidikan 
harus mempunyai relevansi serta mendukung tugas pokok fungsi 
SKPD yang bersangkutan; dan

c. tidak menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.

(3) Prosedur pemberian Surat Keterangan Kepemilikan Ijazah setingkat lebih 
tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara yang 
bersangkutan mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala 
SKPD paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak diterimanya keputusan 
pengangkatan menjadi CPNS dengan melampirkan:
a. surat pernyataan dari Kepala SKPD yang menyatakan bahwa 

kepemilikan Ijazah setingkat lebih tinggi dari CPNS tersebut sesuai 
dengan kompetensi dan latar belakang pendidikan awal CPNS tersebut 
diangkat serta manfaat pendidikan mendukung tugas pokok fungsi 
SKPD yang bersangkutan;

b. fotokopi pengangkatan sebagai CPNS yang dilegalisir Kepala SKPD;

c. fotokopi.....
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c. fotokopi ijazah/STTB terakhir yang dilegalisir oleh lembaga 
pendidikan; dan

e. surat keterangan akreditasi program studi dari Perguruan Tinggi atau 
fotokopi akreditasi program studi yang dikeluarkan oleh BAN PT yang 
dilegalisir oleh Perguruan Tinggi.

r

Pasal 20

(1) Kepemilikan Ijazah/STTB setingkat lebih tinggi oleh CPNS yang telah 
mendapatkan Surat Keterangan Kepemilikan Ijazah/STTB setingkat lebih 
tinggi dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ay at (1) dapat 
digunakan sebagai syarat mengikuti ujian kenaikan pangkat penyesuaian 
ijazah.

(2) CPNS/PNS yang lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah 
sebagaimana dimaksud pada ay at (1) dan mendapatkan surat tanda lulus 
kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dapat diberikan kenaikan pangkat 
apabila telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan.

BAB VII
KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH

Pasal 21

(1) PNS yang telah menyelesaikan pendidikan dan memiliki ijazah jenjang 
pendidikan lebih tinggi dapat diberikan kenaikan pangkat penyesuaian 
ijazah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) PNS yang telah menyelesaikan pendidikan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) adalah PNS yang memiliki ijazah:
a. SMP dan yang setara;
b. SMA dan yang setara;
c. Diploma dan yang setara;
d. Saijana dan yang setara;
e. Magister (Strata 2) atau Spesialis 1; dan
f. Doktor (Strata 3) atau Spesialis 2.

Pasal 22

Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) diberikan 
kepada PNS yang memenuhi persyaratan:

a. memenuhi masa keija dalam pangkat golongan ruang yang telah 
ditentukan;

b. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekeijaan dalam 1 (satu) tahun terakhir 
paling rendah bemilai baik;

c. lulus ujian kenaikan pangkat Penyesuaian Ijazah; dan
d. persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 23
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Pasal 23
Masa keija dalam pangkat golongan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal
22 huruf a diberikan kepada PNS yang memiliki ijazah, yaitu:
a. SMP atau yang setara dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Juru golongan 

ruang I/c, setelah memiliki masa keija dalam pangkat Juru Muda Tingkat 
I golongan ruang I/b paling singkat 1 (satu) tahun;

b. SMA atau yang setara, Diploma 1 atau yang setara dapat dinaikkan 
pangkatnya menjadi Pengatur Muda (Il/a) setelah memiliki masa keija 
dalam pangkat golongan ruang Juru (1/c) paling singkat 1 (satu) tahun;

c. Diploma II atau yang setara dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur 
Muda Tingkat I (II/b) setelah memiliki masa kerja dalam pangkat golongan 
ruang juru tingkat I (I/d) paling singkat 1 (satu) tahun;

d. Sarjana Muda, Akademi, Diploma III atau yang setara dapat dinaikkan 
pangkatnya menjadi Pengatur (II/c) setelah memiliki masa keija dalam 
pangkat golongan ruang Juru Tingkat I (I/d) paling singkat 1 (satu) tahun;

e. PNS yang memiliki ijazah Sarjana (SI) atau Diploma IV yang diangkat 
menjadi PNS berdasarkan Ijazah D III dan/atau yang setara dapat 
dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda (III/a) setelah memiliki masa 
keija dalam pangkat golongan ruang Pengatur Tingkat I (II/d) paling 
singkat 1 (satu) tahun;

f. Sarjana (SI) atau Diploma [V yang diangkat menjadi PNS berdasarkan 
Ijazah SLTA dan atau yang setara dapat dinaikkan pangkatnya menjadi 
Penata Muda (Ill/a) setelah memiliki masa keija dalam pangkat golongan 
ruang Pengatur Tingkat I (Il/ b) paling singkat 2 (dua) tahun;

g. Dokter, Apoteker, Magister (S2), Spesialis I atau yang setara dapat 
dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I (Ill/b) setelah 
memiliki masa keija dalam pangkat golongan ruang Penata Muda (Ill/a) 
paling singkat 1 (satu) tahun; dan

h. Doktor (S3), Spesialis II atau yang setara dapat dinaikkan pangkatnya 
menjadi Penata (III/c) setelah memiliki masa keija dalam pangkat golongan 
ruang Penata Muda Tingkat 1 (Ill/b) paling singkat 1 (satu) tahun.

Pasal 24
Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 22 huruf c meliputi:
a. ujian kenaikan pangkat tingkat I diikuti oleh PNS yang pangkatnya akan 

disesuaikan dengan ijazah yang diperoleh menjadi Juru (I/c) dan Pengatur 
Muda (II/a);

b. ujian kenaikan pangkat tingkat II diikuti oleh PNS yang pangkatnya akan 
disesuaikan dengan ijazah yang diperoleh menjadi Pengatur Muda Tingkat I 
(Il/b) dan Pengatur (II/c);

c. ujian kenaikan pangkat tingkat III diikuti oleh PNS yang pangkatnya akan 
disesuaikan dengan ijazah yang diperoleh menjadi Penata Muda (HI/a); dan

d. ujian kenaikan pangkat tingkat IV diikuti oleh PNS yang pangkatnya akan 
disesuaikan dengan ijazah yang diperoleh menjadi Penata Muda Tingkat I 
(Ill/b) dan Penata (IH/c).

Pasal 25.....
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Pasal 25

Persyaratan mengikuti ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 meliputi:
a. fotokopi ijazah yang akan disesuaikan dan dilegalisir oleh pejabat yang 

berwenang;
b. fotokopi izin belajar yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
c. surat keputusan pangkat teraJshir; dan
d. daftar riwayat pekeijaan diketahui Kepala SKPD.

Pasal 26
Peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah yang dinyatakan lulus
diberikan surat tanda lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.

Pasal 27
(1) Format surat pemyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf u 

angka 5, Pasal 7 ayat (5) huruf d, Pasal 7 ayat (6) huruf a, Pasal 14 ayat (4) 
huruf f dan huruf g, Pasal 19 ayat (2) huruf c, dan Pasal 19 ayat (3) huruf 
a sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Format surat keterangan sc;bagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) 
huruf d, huruf e, dan huruf f, Pasal 14 ayat (5) huruf a, huruf b, huruf c, 
dan huruf d sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dajri Peraturan Bupati ini.

(3) Format Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf 
p, Pasal 7 ayat (5) huruf a, Pasal 7 ayat (6) huruf b, dan huruf c 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28
(1) CPNS Guru yang diangkat dari Tenaga Honorer Kategori II formasi Tahun 

2014 yang akan atau sedang menempuh pendidikan Strata 1 dapat 
diberikan izin belajar sejak pengangkatan yang bersangkutan menjadi 
CPNS.

(2) CPNS Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mempunyai izin 
belajar dan telah menyelesaian pendidikannya dapat disesuaikan ijazahnya 
untuk diberikan kenaikan ]3angkat apabila memenuhi persyaratan yang 
ditentukan dalam kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.

(3) PNS yang sedang menempuh pendidikan pada saat Peraturan Bupati ini 
diundangkan belum memiliki izin belajar dapat diberikan izin belajar 
sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.

(4) Izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh yang 
bersangkutan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya 
Peraturan Bupati ini.

(5) PNS Guru atau Pengawas Sekolah yang akan melanjutkan pendidikan ke 
jenjang S2 atau S3 berlaliu ketentuan permohonan izin belajar pada 
umumnya.

BAB X.....
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BAB X
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 29
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Boyolali 
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar, Izin Belajar, 
Keterangan Belajar, Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Penggunaan 
Gelar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali 
(Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2009 Nomor 25) dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali 
pada tanggal 3i 2015

/BUPATI BOYOLALI,

I SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali 
pada tanggal JULl 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,

ININGSIH

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2015

Salinan sesuai dengan aslinya
KABAG HUKUM DAN HAM 

SETDA KABUPATEN BOYOLALI,

SUNARNO 
Pembina Tingkat I 

NIP. 19640608 199203 1 006



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BOYOLALI 
NOMOR 30 TAHUN 2015 
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR, 
IZIN BELAJAR, KETERANGAN BELAJAR, 
DAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN 
IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 
KABUPATEN BOYOLALI

A. SURAT PERNYATAAN HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA TUGAS BELAJAR

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama 
NIP
Jabatan 
Unit Keija
Dengan ini menyatakan bahwa saya akan mentaati segala hak dan kewajiban 
sebagai peserta tugas belajar sebagairnana di bawah ini:
a. Hak peserta tugas belajar:

1. Menerima Gaji, Kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat/golongan sesuai 
dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

2. Biaya Pendidikan dari Penanggung Biaya Pendidikan/Pemberi Beasiswa. 
Sesuai kesepakatan dengan Pihak Ketiga/Pemberi Beasiswa yang sewaktu- 
waktu dapat berubah; dan

3. Hak Kepegawaian lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang- 
undangan.

b. Kewajiban peserta Tugas Belajar:
1. Mentaati semua ketentuan tugas belajar termasuk ketentuan yang berlaku 

di tempat lembaga pendidikan;
2. Melaporkan kemajuan belajar secara berkala paling kurang setiap semester 

kepada Bupati Boyolali dan t.embusan kepada Kepala Badan Kepegawaian 
Daerah Kabupaten Boyolali;

3. Segera setelah menyelesaikan pendidikan wajib lapor pada Bupati Boyolali 
dan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten 
Boyolali dan di ketahui oleh Kepala SKPD;

4. Melaporkan hasil pendidikan kepada Bupati Boyolali melalui Sekretaris 
Daerah Kabupaten Boyolali paling lambat 2 (dua) bulan setelah dinyatakan 
lulus oleh Lembaga Pendid:ikan tempat yang bersangkutan mengikuti 
pendidikan; dan

5. Bekerja kembali untuk negara pada unit kerja semula dan tidak 
mengajukan permohonan pindah keluar Instansi Pemerintah Kabupaten 
Boyolali sebelum dua kali masa tugas belajar.

Demikian pemyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan saya bersedia 
mempertanggungjawabkan dikemudian hari apabila pemyataan saya tidak benar.

Yang Menyatakan, 

Materai Rp6000,00

NTPT J
I



B. SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN UNTUK MELAKSANAKAN SEGALA 
KETENTUAN BAGI PESERTA TUGAS BELAJAR

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama 

NIP
Pangkat / Gol. Ruang 

Jabatan 

Satuan Keija 

Instansi
dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya sanggup untuk 

melaksanakan segala ketentuan bagi peserta tugas belajar dan saya bersedia 

menanggung biaya pendidikan selama tugas belajar, apabila biaya yang disediakan 

dari penanggung biaya pendidikan tidak cukup.
Demikian pemyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia 

dituntut di muka pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang 

diambil oleh Pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pemyataan saya ini 
tidak benar.

Boyolali,....................................

Yang membuat pemyataan 

materai Rp6.000,00

kIPT

L
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C. SURAT PERNYATAAN BERMATERAI DARI KEPALA SKPD BAHWA PERMOHONAN 
TUGAS BELAJAR TERSEBUT MENJAMIN SKPD DAPAT MELAKSANAKAN TUGAS 
POKOK FUNGSINYA DAN TIDAK MENUNTUT TAMBAHAN PERSONIL

KOP SKPD

SURAT KETERANGAN
NO :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama 
NIP
Pangkat / Gol. Ruang 
Jabatan 
Satuan Keija 
Instansi

Dengan ini menerangkan:

Nama
NIP
Pangkat / Gol. Ruang 
Jabatan 
Satuan Keija 
Instansi

Bahwa Permohonan Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil tersebut menjamin SKPD 

kami dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan tidak akan menuntut 

tambahan personil akibat pengajuan Tugas Belajar tersebut.

Demikian Surat Keterangan ini dit»uat agar dapat dipergunakan sebagaimana 

mestinya.

Boyolali,........................................

.EPALA SKPD

NIP. A

- 3



D. SURAT KETERANGAN DARI KEPALA SKPD BAHWA CALON PESERTA TIDAK 
SEDANG MENJALANI PROSES PEMERIKSAAN ATAU SEDANG MENJALANI 
HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT SEDANG ATAU HERAT

KOP SKPD

SURAT KETERANGAN
NO :

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama
NIP
Pangkat / Gol. Ruang 
Jabatan 
Satuan Keija 
Instansi

Dengan ini menerangkan:
Nama
NIP
Pangkat / Gol. Ruang 
Jabatan 
Satuan Kerja 
Instansi

Dengan memperhatikan kebenaran bahwa:

1. Pegawai Negeri Sipil tersebut tidak sedang menjalani proses pemeriksaan atau 

sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;

2. Pegawai Negeri Sipil tersebut tidak pemah melanggar kode etik PNS tingkat 
sedang atau berat; dan

3. Pegawai Negeri Sipil tersebut tidak sedang menjalani pemberhentian sementara 

sebagai PNS.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana

mestinya.

Boyolali,
Mengetahui

KEPALA BKD KAB. BOYOLALI KEPALA SKPD

NIP. NIP.

- 4 -



E. SURAT PERNYATAAN IZIN BELAJAR DILAKSANAKAN ATAS BIAYA SENDIRI

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENANGGUNG SENDIRI BIAYA PENDIDIKAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama 

NIP
Pangkat / Gol. Ruang 

Jabatan 

Satuan Kerja 

Instansi
dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bersedia menanggung
sendiri seluruh biaya pendidikan di.....................................................................................
Demikian pemyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia 

dituntut di muka pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang 

diambil oleh Pemerintah, apabila dikemudian hari terbukti pemyataan saya ini 
tidak benar.

Boyolali,....................................

Yang membuat pemyataan 

materai Rp6.000,00

i
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F. SURAT PERNYATAAN TIDAK MENUNTUT PENYESUAIAN IJAZAH KE DALAM 
PANGKAT YANG LEBIH TINGGI

SURAT PERNYATAAN TIDAK AKAN MENUNTUT PENYESUAIAN IJAZAH DAN 
SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN IJAZAH SETINGKAT LEBIH TINGGI

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama 

NIP
Pangkat / Gol. Ruang 

Jabatan 

Satuan Keija 

Instansi
dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya tidak akan menuntut 

penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi dan tidak akan menuntut 

Surat Keterangan Kepemilikan Ijazah Setingkat Lebih Tinggi.
Demikian pemyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia 

dituntut di muka pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang 

diambil oleh Pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pemyataan saya ini 
tidak benar.

Boyolali, ....................................

Yang membuat pemyataan 

materai Rp6.000,00

NIP.

t
i



G. SURAT PERNYATAAN KEPEMILIKAN IJAZAH SETINGKAT LEBIH TINGGI DARI 
CPNS TERSEBUT SESUAI DENGAN KOMPETENSI DAN LATAR BELAKANG 
PENDIDIKAN AWAL CPNS TERSEBUT DIANGKAT SERTA MANFAAT PENDIDIKAN 
MENDUKUNG TUGAS POKOK FUNGSI SKPD YANG BERSANGKUTAN

si i J

SURAT PERNYATAAN

NOMOR

Yang bertanda tangan di bawah ini;
Nama
NIP
Pangkat / Gol. Ruang 
Jabatan 
Satuan Keija 
Instansi

Dengan ini menerangkan;

Nama
NIP
Pangkat / Gol. Ruang 
Jabatan 
Satuan Kerja 
Instansi

Dengan memperhatikan kebenaran bahwa kepemilikan Ijazah setingkat lebih tinggi 

dari CPNS tersebut sesuai dengan kompetensi dan latar belakang pendidikan awal 

CPNS tersebut diangkat, serta manfaat pendidikan mendukung tugas pokok fungsi 

SKPD yang bersangkutan.

Demikian Surat Pemyataan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana 

mestinya.

Boyolali, ........................................
:PALA SKPD

NIP. I
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H. SURAT REKOMENDASI

KOP SETDA

REKOMENDASI
NOMOR: / II

Berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten

Boyolali Nomor / ! I ■> tanggal .........................., perihal
Pertimbangan Pemberian Rekomendasi, bersama ini kami memberikan 

Rekomendasi kepada :

Nama 
NIP
Pangkat / Gol. Ruang 
Jabatan 
Satuan Keija 
Instansi

Untuk mengikuti Seleksi Tugas Belajar pada Program Beasiswa Pendidikan

............................................................................... di ................................... Tahun

Akademik....................., dengan ketentuan :

1. Apabila lulus seleksi atau diterima dalam Program Studi yang dimaksud 

agar segera melapor kepada Bupati, dan segera mengajukan Tugas Belajar 

sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 

dan

2. Pemerintah Kabupaten Boyolali tidak memberikan bantuan biaya pendidikan.

Demikian untuk mendapatkan perhatian.

Boyolali,

SEKRETARIS DAERAH 
KAB.BOYOLALI

L

8 -



LAM BANG GARUDA

BUPATI BOYOLALI

SURAT PERINTAH
Nomor: / / /

N a m a 
Jabatan : Bupati Boyolali

MEMERINTAHKAN

Kepada :

Nama

NIP

Pangkat / Colon gan 

Jabatan

Untuk :

Untuk mengikuti Seleksi Tugas Belajar pada Program Beasiswa Pendidikan 

...............................................................................  di ................................... Tahun Akademik

Demikian untuk mendapatkan perhatian..

Tembusan dikirim kepada Yth: 
1. Pertinggal.

Ditetapkan di Boyolali 
Pada Tanggal ; .............

BUPATI BOYOLALI,

Drs. SENO SAMODRO

i
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I. SURAT KETERANGAN DARI KEPALA SKPD BAHWA CALON PESERTA TIDAK 
PERNAH MELANGGAR KODE ETIK PNS DAN TIDAK SEDANG MENJALANI 
PEMBERHENTIAN SEMENTARA SEBAGAI PNS

jKOP SKPD

SURAT KETERANGAN

NO

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama
NIP
Pangkat / Gol. Ruang 
Jabatan 
Satuan Kerja 
Instansi

Dengan ini menerangkan:

Nama
NIP
Pangkat / Gol. Ruang 
Jabatan 
Satuan Kerja 
Instansi

Dengan memperhatikan kebenaran bahwa:
1. Pegawai Negeri Sipil tersebut tidak sedang menjalani proses pemeriksaan atau 

sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
Pegawai Negeri Sipil tersebut tidak pemah melanggar kode etik PNS tingkat 
sedang atau berat; dan
Pegawai Negeri Sipil tersebut tidak sedang menjalani pemberhentian 
sementara sebagai PNS.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana 
mestinya.

2.

3.

Boyolali, .................

KEPALA SKPD

i-
i

NIP.

10 -



J. SURAT KETERANGAN DARI KEPALA SKPD BAHWA GALON PESERTA IZIN 
BELAJAR MEMILIKI MOTIVASI TINGGI UNTUK MENGEMBANGKAN DIRI, LOYAL 
DAN BERDEDIKASI SERTA GALON PESERTA IZIN BELAJAR DINILAI MAMPU 

9 MENYELESAIKAN PENDIDIKAN TEPAT WAKTU

KOP SKPD

SURAT KETERANGAN

NO :

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama
NIP
Pangkat / Gol. Ruang 
Jabatan 
Satuan Kerja 
Instansi

Dengan ini menerangkan:

Nama
NIP
Pangkat / Gol. Ruang 
Jabatan 
Satuan Kerja 
Instansi

Dengan memperhatikan kebenaran bahwa:
1. Pegawai Negeri Sipil tersebut memiliki motivasi tinggi untuk mengembangkan 

diri, loyal, dan berdedikasi; dan
2. Pegawai Negeri Sipil tersebut dinilai mampu menyelesaikan pendidikan tepat 

waktu.
Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana 
mestinya.

Boyolali, .....................
KEPALA SKPD

NIP.

- 11



K. CONTOH PERMOHONAN IZIN BELAJAR

Kepada Yth.
BAPAK BUPATI BOYOLALI 
c.q. Pimpinan SKPD 
di-

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama 
NIP
Pangkat/gol. ruang 
Jabatan 
Unit Keija

Dalam rangka meningkatkan pemgetahuan dan ketrampilan, dengan ini kami 
mengajukan permohonan izin belajar untuk mengikuti program pendidikan pada :
Nama Sekolah/Universitas : ............................................................................
Jenjang Pendidikan
......................... (Diploma/Sarjana/Pascasaijana)
Fakultas/Jurusan :.............................................................................

Atas permohonan izin belajar tersebut say a menyatakan dengan 
sesungguhnya bahwa:

1. Kegiatan pendidikan tersebut dilaksanakan di luar jam keija dan tidak 
menggangu kelancaran tugas kedinasan;

2. Biaya pendidikan sepenuhnya menjadi tanggungan kami;
3. Tidak akan menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan:
a. fotokopi pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
b. fotokopi keputusan pangkat terakhir;
c. fotokopi keputusan jabatan terakhir (bagi yang menjabat);
d. fotokopi ijazah/STTB terakhir;
e. fotokopi DPS untuk 2 (dua) tahun terakhir;
f. surat keterangan akreditasi lembaga pendidikan yang akan ditempuh;
g. surat keterangan dari lembaga pendidikan yang menyatakan bahwa PNS 

yang bersangkutan diterima sebagai siswa/mahasiswa;
h. fotokopi jadwal pendidikan jrang ditandatangani oleh pimpinan lembaga 

pendidikan;
i. surat keterangan dari pimpinan lembaga pendidikan yang menerangkan 

pendidikan bukan termasuk pendidikan kelas jauh dan kelas pendek;
j. surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
k. surat keterangan tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai 

PNS;
l. surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin PNS tingkat 

sedang atau berat; dan
m. surat keputusan pembagian tugas mengajar dan jadwal mengajar bagi 

Pegawai Negeri Sipil guru.

Demikian untuk menjadikan periksa dan terima kasih.

Hormat kami

Nama Terang

1

Meterai
Rp6.000,00
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L. CONTOH PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BELAJAR

Kepada Yth.
BAPAK BUPATI BOYOLALI 
Cq. Pimpinan SKPD 
di-

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama 
NIP
Pangkat/ gol.ruang 
Jabatan 
Unit Kerja

Dengan ini melaporkan bahwa kami pada saat diangkat Calon Pegawai Negeri 
Sipil sedang mengikuti program pendidikan:
Neima Sekolah/Universitas
Jenjang Pendidikan :......................... (Diploma/Saijana/Pascasaijana)
Fakultas/Jurusan 
Tingkat/ Semester

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, dengan ini 
kami mohon dapat diberikan surat keterangan untuk menyelesaikan pendidikan 
tersebut:

Atas permohonan tersebut saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:
1. bidang pendidikan/program pendidikan yang diikuti mempunyai relevansi 

dengan tugas pokok dan fungsi jabatan pada SKPD;
2. kegiatan pendidikan tersebut dilaksanakan di luar jam keija dan tidak 

menggangu kelancaran tugas kedinasan;
3. biaya pendidikan sepenuhnya menjadi tanggungan kami;
4. tidak akan menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;
5. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan:
a. Fotokopi Surat Keputusan Pangkat terakhir yang dilegalisir;
b. Fotokopi Surat Keputusan Pengiaugkatan sebagai CPNS yang dilegalisir;
c. Fotokopi DPS 2 tahun terakhir yang dilegalisasir (bagi yang sudah 

memenuhi);
d. Surat Keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin PNS tingkat 

sedang atau berat;
e. Surat Keterangan Uraian Tugas dari pimpinan SKPD;

f. Surat Keterangan lulus ujian masuk dari pimpinan lembaga pendidikan;
g. Jadwal pelajaran/kuliah yang ditandatangani oleh pimpinan lembaga 

pendidikan; dan
h. Surat Keterangan akreditasi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. 

Demikian untuk menjadikan periksa dan terima kasih.

Hormat kami

Meterai Nama Terang 
Rp6.000,00

NIP,
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M. CONTOH SURAT PERMOHONAN KETERANGAN KEPEMILIKAN IJAZAH

SURAT KETERANGAN 
NOMOR :

Kepada
Yth. BAPAK BUPATI BOYOLALI 

c.q. (Pimpinan SKPD) 
di-

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama 
NIP
Pangkat/ gol. ruang 
Jabatan 
Unit Keija

Dengan ini melaporkan bahwa kami pada saat diangkat Galon Pegawai Negeri 
Sipil telah mempunyai ijazah yang lebih tinggi dari:
Fakultas/Jurusan :.............................................................................
Jenjang Pendidikan : ......................... (Diploma/Saijana/Pascasaijana)
Nama Sekolah/Universitas :............................................................................

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon izin dapat diberikan surat 
keterangan memiliki Ijazah lebih ting|;i tersebut.

Atas permohonan tersebut saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:
1. ijazah/STTB dikeluarkan oleh lembaga pendidikan negeri/swasta yang 

terakreditasi;
2. ijazah yang dimiliki sesuai dengan tugas pokok fungsi dan mendukung 

pelaksanaan tugas; dan
3. tidak akan menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan:
a. rekomendasi dari Kepala SKPD yang menjelaskan adanya kesesuaian antara 

kompetensi pendidikan dengan tugas pokok dan fungsi;
b. fotokopi pengangkatan sebagai CPNS dan atau/PNS;
c. fotokopi keputusan pangkat terakhir;
d. fotokopi keputusan jabatan teralchir;
e. fotokopi ijazah/STTB terakhir;
f. surat keterangan akreditasi lembaga pendidikan yang telah ditempuh; dan
g. surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin PNS tingkat 

sedang atau berat.
Demikian untuk menjadikan periksa dan terima kasih.

1

Meterai 
Rp6.000,00

Hormat kami

Nama Terang
NIP....................
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N. CONTOH SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN IJAZAH

LAMBANG GARUDA

BUPATI BOYOLALI

SURAT KETERANGAN 
NOMOR:

Berdasarkan surat.................... (Pimpinan SKPD)
Nomor...................Tanggal.................Perihal.............................Diberikan Surat Keterangan
Kepemilikan Ijazah kepada :
Nama 
NIP
Pangkat / gol. ruang 
Jabatan 
Unit Keija
Pada saat ini sudah mempunyai ijazati yang lebih tinggi pada pendidikan:
Fakultas/Jurusan :.............................................................................
Jenjang Pendidikan :......................... (Diploma/Saijana/Pascasaijana)
Nama Sekolah/Universitas :............................................................................
Yang telah memenuhi ketentuan:
1. Ijazah/STTB dikeluarkan oleh lembaga pendidikan negeri/swasta yang 

terakreditasi oleh Departemen yang membidangi pendidikan, dan bukan 
termasuk ketegori pendidikan kelas jauh atau kelas pendek, kecuali UT;

2. Ijazah yang dimiliki sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dan mendukung 
pelaksanaan tugas SKPD serta dibutuhkan organisasi; dan

3. Tidak menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.
Demikian Surat Keterangan Kepemilikan Ijazah ini diberikan kepada Pegawai 

Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Boyolali,...........................

a.n. BUPATI BOYOLALI 
KEPALA SKPD........

Pangkat.........
NIP.....................

Tembusan:
1..................
2..................

dst

I
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O. CONTOH SURAT IZIN BELAJAR

LAMBANG GARUDA

BUPATI BOYOLALI

SURAT IZIR BUPATI BOYOLALI
Nomor : 892/ /26/2015

Dasar a.

TENTANG 

IZIN BELAJAR
Peraturan Bupati BoyoIaJi Nomor ..... Tahun ..... tentang
Pedoman Pemberian Tugas Belajar, Izin Belajar, Keterangan 
Belajar, Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan 
Penggunaan Gelar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten BoyoIaU;

b. Surat Kepaki SKPD ..... Nomor Tanggal

DIBERIKAN IZIN:

Kepada 
Nama 
NIP
Pangkat,
Gol/Ruang 
Jabatan
Satuan Organisasi 
Untuk
Dengan ketentuan
1. Kegiatan pendidikan tersebut dilaksanakan di luar jam keija dan tidak mengganggu 

kelancaran pelaksanaan tugas kedina san;
2. Biaya pendidikan ditanggung sepenulmya oleh yang bersangkutan;
3. Tidak akan menuntut penyesuaian Ijazah, kecuali organisasi dan formasi 

membutuhkan. Dalam hal organisasi^ dan formasi membutuhkan, maka ijazah yang 
tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Keija Perangkat Daerah (SKPD) 
yang bersangkutan tidak dapat disesuaikan;

4. Izin belajar ini tidak berlaku apabda:
a) . Dalam proses belajar mengajar yang ditempuh melanggar ketentuan standar dan

norma akademik berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
b) . Dikemudian hari terbukti perolehan ijazah/tanda kelulusannya melanggar

Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
5. Pelanggaran dalam cara memperoleh dan kepemilikan ijazah secara tidak 

sah akan dikenai sanksi menurut Pei aturan Perundang-Undangan yang berlaku;
6. Apabila dikemudian hari temyata terdapat kekeliruan dalam surat izin ini akan 

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Surat Izin Belajar ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk 
dipergunakan sebagaimana mestinya.

t

i
Boyolali, ........................... 2015

BUPATI BOYOLALI,

Drs. SENO SAMODRO
Tembusan:
1. Kepala BKD Kabupaten Boyolali;
2. SKPD Kabupaten BoyolaM
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P. CONTOH SURAT IZIN PERUBAHAN STATUS TUGAS BELAJAR MENJADI IZIN 
BELAJAR

LAMBi^NG GARUDA

BUPATl BOYOLALI

SURAT IZIN BUPATl BOYOLALI

Nomor : 892/ /26/2015

TENTANG

Dasar

PERUBAHAN STATUS DARI TUGAS BELAJAR MENJADI IZIN BELAJAR

a. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pedoman 
Pemberian Tugas Belajar, Izin Belajar, Keterangan Belajar, dan Kenaikan 
Pangkat Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Boyolali;

b.
c. dst.

MEMBERIKAN IZIN PERUBAHAN STATUS 
DARI TUGAS BELAJAR MENJADI IZIN BELAJAR

Kepada 
Nama 
NIP
Pangkat, Golongan/Ruang 
Jabatan
Satuan Organisasi
Dengan ketentuan . . -i i- i i
1. Izin Perubahan Status dari Tugas Belajar menjadi Izin Belajar dibenkan palmg lama 1

(satu) tahun atau 2 (dua) semester;
2. Kepada PNS yang bersangkutan selama menyelesaikan studi dalam masa Perubahan 

Status dari Tugas Belajar menjadi Izin Belajar dapat meninggalkan tugas-tugas 
kedinasan kecuali ada perintah kepala SKPD untuk melaksanakan tugas kedianasan 
kepada yang bersangkutan;

3. Dalam hal PNS yang bersangkutan telah menyelesaikan studi sebelum batas aknir 
yang ditentukan, maka Perubahan Status dari Tugas Belajar menjadi Izin Belajar ini 
dinyatakan berakhir dan PNS yang bersangkutan wajib kembali melaksanakan tugas 
di instansi asal serta membuat laporari hasil pelaksanaan tugas belajar paling lambat
1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa studi; i, r .

4. Biaya pendidikan selama Perubahan Status dari Tugas Belajar menjadi Izm Belajar
ditanggung sepenuhnya oleh yang bersangkutan; . . . . ,

5. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat izin mi akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Demikian Izin Perubahan Status dari Tugas Belajar menjadi Izm Belajar ini dibenkan 
kepada yang bersangkutan untuk diper^junakan sebagaimana mestinya.

Boyolali,............................. 2015

BUPATl BOYOLALI,

Tembusan:
1. Kepala BKD Kabupaten Boyolali;
2. Kepala SKPD
3. Arsip.

Drs. SENO SAMODRO
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Q.. CONTOH SURAT KETERANGAN BELAJAR

LAMBANG GARUDA

BUPATI BOYOLALI

SURAT KETERANGAN 
Nomor: / / /

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : ..............................................
Jabatan : Bupati Boyolali

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama 
NIP
Pangkat / Gol.Ruang 
Jabatan 
Unit Keija
Berdasarkan Surat Kepala SKPD................................ Nomor : ...................... Tanggal
........................ , pada saat ini sedang menempuh pendidikan pada:
Nama Sekolah / :
Universitas 
Jenjang Pendidikan 
Fakultas / Jurusan 
Tingkat / Semester

Yang telah memenuhi ketentuan;
1. Kegiatan pendidikan tersebut dilaksanakan diluar jam keija dan tidak 

mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
Biaya pendidikan ditanggung sepenuhnya oleh yang bersangkutan;
Tidak akan menuntut penyesuaian Ijazah, kecuali organisasi dan formasi 
membutuhkan. Dalam hal organisasi dan formasi membutuhkan, maka 
ijazah yang tidak sesuai deng;an tugas pokok dan fungsi Satuan Keija 
Perangkat Daerah (SKPD) yang bersangkutan tidak dapat disesuaikan;
Surat Keterangan ini tidak berlaku apabila dikemudian hari terbukti bahwa 
proses belajar mengajar dan perolehan ijazahnya melanggar ketentuan 
standar dan norma akademik berdasarkan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

2.
3.

4.

Boyolali, ................................. 2015

BUPATI BOYOLALI,

Drs. SENO SAMODRO
Tembusan:
1...................
2...................

^BUPATI BOYOLALI 

1 SENO SAMODRO
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