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TUGAS BELAJAR 

 

A. PENGERTIAN 

Yang di maksud dengan Tugas Belajar adalah 

tugas yang diberikan oleh pejabat berwenang kepada 

Pegawai Negeri Sipil berdasarkan kebutuhan 

organisasi untuk mengikuti pendidikan, baik didalam 

maupun diluar negeri dengan biaya dari Pemerintah, 

Pemerintah Negara Lain, Badan Internasional, atau 

Badan swasta Dalam Negeri maupun Luar Negeri ( 

Pasal 1 angka (10) Peraturan Walikota Kediri Nomor 

21 Tahun 2010). 

Tugas Belajar bukan merupakan hak yang 

melekat kepada setiap PNS, tetapi adalah hak 

bersyarat karena tugas belajar hanya diberikan 

kepada PNS yang terpilih (best in the best) baik dari 

segi akademis maupun administratif. 

Setiap pemberian Tugas Belajar diajukan oleh 

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan 

kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dan 

ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota Kediri. 
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B. TUJUAN 

Pemberian Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil 

harus didasarkan pada suatu perencanaan yang 

cermat dan ditujukan untuk mempersiapkan tenaga 

kader yang memiliki keahlian atau kompetensi tertentu 

dan mengisi tenaga spesialisasi yang benar-benar 

dibutuhkan untuk melaksanakan tugas bidang 

substantif maupun fasilitatif pada unit organisasi dI 

Lingkungan Pemerintah Kota Kediri, serta 

meningkatkan pengetahuan, kemampuan, 

keterampilan, serta sikap dan kepribadian profesional 

PNS sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam 

pengembangan karir seorang PNS. 

 

C.PESERTA 

Pemberian Tugas Belajar agar dilakukan secara 

selektif dan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil 

yang benar-benar menunjukan prestasi kerja, loyalitas 

dan dedikasi yang baik serta cukup potensial. Dalam 

memberikan Tugas Belajar, setiap instansi harus 

memberikan kesempatan yang sama bagi semua PNS 

sesuai dengan bidang tugasnya. 
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Peserta Tugas Belajar adalah Pegawai Negeri 

Sipil yang telah memiliki masa kerja sekurang-urannya 

2 (dua) tahun sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan untuk 

bidang pendidikan yang langka dapat diberikan sejak 

diangkat sebagai PNS serta memenuhi persyaratan 

tugas belajar sebagaimana diatur dalam peraturan 

yang ada. 

 

D.SUMBER DANA / BIAYA 

Sumber biaya untuk tugas belajar Pegawai 

berasal dari  Pemerintah baik APBN/APBD, 

Pemerintah Negara Lain, Badan Internasional, atau 

Badan swasta Dalam Negeri maupun Luar Negeri. 

 

E. PERSYARATAN 

Bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan mengajukan 

Tugas Belajar harus memenuhi persyaratan umum 

dan khusus : 

 

1. Persyaratan umum : 

a) Berstatus Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 

Pemerintah Kota Kediri;  
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b) Pendidikan yang akan ditempuh ada relevansinya 

dengan latar belakang pendidikan dan/atau 

sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta 

kebutuhan Organisasi; 

c) Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan 

dalam 2 (dua) tahun terakhir sekurang-kurangnya 

bernilai baik; 

d) Sehat jasmani dan rohani; 

e) Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat 

sedang atau berat; 

f) Tidak sedang menjalani pemberhentian 

sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil; 

g) Mendapat rekomendasi dari Kepala Satuan Kerja 

Perangkat Daerah yang bersangkutan (minimal 

eselon III). 

 

2. Persyaratan Khusus : 

a) Program Pendidikan : 

1) Untuk Program Diploma III (D3) : 

� Minimal berijazah SLTA atau yang sederajat; 

� Usia maksimum 25 tahun; 

� Minimal memiliki pangkat/golonganPengatur 

Muda (II/a). 
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2) Untuk Program Strata 1 (S1) : 

� Minimal berijazah SLTA atau yang sederajat; 

� Usia maksimum 25 tahun; 

� Minimal memiliki pangkat/golongan Pengatur 

Muda Tk. I (II/b). 

3) Untuk Program Strata 2  (S2) : 

� Minimal berijazah S1 atau yang sederajat; 

� Usia maksimum 37 tahun; 

� Minimal memiliki pangkat/golongan Penata 

Muda  (III/a). 

4) Untuk Program Strata 3 (S3) 

� Minimal berijazah S2 atau yang sederajat; 

� Usia maksimum 40 tahun; 

� Minimal memiliki pangkat/golongan Penata 

Muda  Tk. I (III/b). 

 

b) Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki masa 

kerja sekurang-kurannya 2 (dua) tahun sebagai 

Pegawai Negeri Sipil, dan untuk bidang 

pendidikan yang langka dapat diberikan sejak 

diangkat sebagai PNS. 

 

 

 



 5 

3. Perguruan Tinggi 

Untuk menjamin legalitas dan kualitas PNS 

yang melaksanakan Tugas Belajar maka Perguruan 

Tinggi yang dituju statusnya harus terakreditasi dan 

resmi terdaftar pada Direktorat Jenderal Perguruan 

Tinggi atau Lembaga lain yang ditunjuk oleh 

Pemerintah sesuai dengan aturan yang berlaku. 
 

F. TATA CARA PENGAJUAN 

1. Kepala SKPD (minimal Eselon III) mengajukan 

Telaah Staf Kepada Walikota Kediri melalui 

Sekretaris Daerah Kota Kediri, Perihal permohonan 

rencana mengikuti pedidikan tugas belajar, dengan 

mempertimbangkan: 

� kebutuhan dan manfaat bagi SKPD; 

� bidang pekerjaan yang membutuhkan tugas 

belajar; 

� jenis keterampilan atau kemampuan yang 

dibutuhkan; 

� program pendidikan yang direncanakan; 

� kualifikasi akademik calon pegawai pelajar; 

� lembaga pendidikan penyelenggara tugas 

belajar; 

� jangka waktu; 

� Pihak Sponsor dan sumber biaya. 
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2. Kepala SKPD membuatkan surat rekomendasi / 

perizinan untuk mengikuti seleksi; 

 

3. Pengajuan permohonan usulan pemberian Tugas 

Belajar Kepada Walikota kediri melalui Sekretaris 

Daerah Kota Kediri, dengan melampirkan : 

� Telaah Staf dari SKPD. 

� Rekomendasi/Persetujuan untuk mengikuti 

seleksi dari Kepala SKPD; 

� Surat Keterangan Uraian Tugas; 

� Surat Keterangan Daftar Riwayat Pendidikan; 

� Foto Copy DP-3 dalam 2 (dua) tahun terakhir; 

� Foto Copy SK. CPNS dan SK. PNS Pangkat 

terakhir di Legalisir; 

� Foto Copy SK. Jabatan Terakhir di Legalisir; 

� Foto Copy Ijazah dan Transkrip Nilai 

Pendidikan Terakhir; 

� Surat Keterangan Sehat Jasmanai dan 

Rohani; 

� Surat Pernyataan Tugas Belajar Dalam 

Negeri bermaterai Rp. 6.000,- 

� Surat Keterangan tidak dikenakan hukuman 

disiplin; 
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� Surat Keterangan dari Lembaga 

Pendidikan/Pihak Sponsor yang 

menerangkan diterima / lulus ujian masuk 

sebagai Calon Mahasiswa.  

� Surat Keterangan dari Perguruan Tinggi yang 

dituju, statusnya harus terakreditasi dan 

resmi terdaftar pada Direktorat Jenderal 

Perguruan Tinggi atau Lembaga lain yang 

ditunjuk oleh Pemerintah sesuai dengan 

aturan yang berlaku. 

 

4. Kepala BKD Kota Kediri membuat Telaah Staf 

kepada Walikota Kediri melalui Sekretaris Daerah 

Kota Kediri Perihal Permohonan Tugas Belajar 

dengan mempertimbangkan persyaratan dan 

ketentuan-ketentuan tugas belajar. 

 

5. Kepala BKD mengajukan Draft Surat Keputusan 

Walikota tentang tugas belajar dan berkoordinasi 

dengan Bagian Hukum Pemerintah Kota Kediri. 

 

 

 

 



 8 

G. HAK DAN KEWAJIBAN 

1. Hak PNS Tugas Belajar : 

a).  Menerima Gaji, Kenaikan gaji berkala, 

kenaikan pangkat/golongan sesuai dengan 

Peraturan Perundang-undangan yang 

berlaku; 

b).  Biaya Pendidikan 

c).  Tunjangan Tugas Belajar 

d).  Sesuai kesepakatan dengan Pihak 

Ketiga/Pemberi Beasiswa yang sewaktu-

waktu dapat berubah; 

e).  Dan Hak Kepegawaian lainnya. 

 

2. Kewajiban PNS Tugas Belajar : 

a).  menyerahkan tugas dan tanggungjawab 

sehari-hari kepada atasan langsung atau 

pejabat lain yang ditunjuk; 

b).  mengikuti program pendidikan yang telah 

ditetapkan dalam Keputusan Tugas 

Belajar; 

c).  menjaga nama baik Pemerintah Kota 

Kediri, bangsa dan negara Indonesia; 

d).  menyelesaikan program pendidikan 

dengan baik dan tepat waktu; 
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e).  mentaati semua ketentuan  tugas belajar 

termasuk ketentuan yang berlaku di tempat 

lembaga pendidikan; 

f).  melaporkan kemajuan belajar secara  

berkala paling kurang setiap semester 

kepada Walikota Kediri dan tembusan 

kepada Kepala Badan Kepegawaian 

Daerah Kota Kediri; 

g).  paling lambat 1 (satu) bulan setelah 

menyelesaikan pendidikan wajib lapor 

pada Walikota Kediri dan tembusan 

Kepada Kepala Badan Kepegawaian 

Daerah Kota Kediri dan di ketahui oleh 

Kepala SKPD 

h).  PNS tugas belajar yang telah 

menyelesaikan pendidikan wajib 

melaporkan hasil pendidikan kepada 

Walikota Kediri melalui Sekretrais Daerah 

Kota Kediri paling lambat 2 (dua) bulan 

setelah dinyatakan lulus oleh Lembaga 

Pendidikan tempat yang bersangkutan 

mengikuti pendidikan. 
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3. Pembayaran Gaji Dan Tunjangan 

Berdasarkan peraturan perundang-

undangan maka komponen penghasilan berupa 

gaji dan tunjangan yang dibayarkan bagi PNS 

Tugas Belajar Dalam Negeri dapat diperinci 

sebagai berikut : 

a).  PNS  yang mengikuti pendidikan Tugas 

Belajar untuk jangka waktu lebih dari 6 

(enam) bulan dibebas tugaskan dari 

pekerjaan dinas sehari-hari. 

b).  PNS  yang mengikuti pendidikan Tugas 

Belajar untuk jangka waktu lebih dari 6 

(enam) bulan, tunjangan umum dihentikan 

mulai bulan ke 7 (tujuh). Tunjangan umum 

dibayarkan kembali kepada PNS yang 

bersangkutan setelah dinyatakan telah 

melaksanakan tugas kembali oleh pejabat 

yang berwenang. 

c).  Bagi Pejabat Struktural yang mengikuti 

pendidikan Tugas Belajar untuk jangka 

waktu lebih dari 6 (enam) bulan, pada 

bulan ke 7 (tujuh) dibebaskan dari 

jabatannya dan tidak berhak atas 

tunjangan jabatan. Apabila terjadi 
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penggantian jabatan sebelum pada bulan 

ke 6 (enam) maka PNS yang bersangkutan 

dibebaskan dari jabatan dan haknya 

setelah diadakan serah terima jabatan. 

d).  PNS yang menduduki jabatan fungsional 

mengikuti pendidikan Tugas Belajar untuk 

jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan, 

pada bulan ke 7 (tujuh) dibebaskan dari 

jabatannya dan tidak behak atas tunjangan 

jabatan fungsional. 

NO POKOK ITEM KETENTUAN  

1 Gaji Pokok 
 

Dibayar  

2 Tunjangan Umum 
 

Tidak dibayarkan 
setelah 6 bulan 

3 Tunjangan 
Tambahan Umum 
 

Tidak dibayarkan 
setelah 6 bulan 

4 Tunjangan Jabatan 
Struktural 
 

Tidak dibayarkan  

5 Tunjangan Jabatan 
Fungsional 
 

Tidak dibayarkan 
setelah 6 bulan 

6 Tunjangan 
Papua/Terpencil 
 

Tidak dibayarkan 

7 Tunjangan Beras Dibayarkan 
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H.MASA PENDIDIKAN 

Lama Pendidikan Tugas Belajar disesuaikan 

dengan kurikulum pendidikan pada program studi 

yang ditempuh dan Masa Pendidikan Tugas Belajar 

dapat diperpanjang sebanyak 1 (satu) kali dengan 

jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. 

Pemberian Tugas Belajar kepada Pegawai Negeri 

Sipil dinyatakan berakhir apabila : 

1.   Telah lulus/menyelesaikan pendidikan 

berdasarkan surat pemberitahuan dari lembaga 

pendidikan tempat Pegawai Negeri Sipil yang 

bersangkutan mendapat tugas belajar; 

2.   Karena satu dan lain hal tidak dapat melanjutkan 

pendidikan berdasarkan 

pemberitahuan/keterangan dari lembaga 

pendidikan yang bersangkutan; 

3.   Tidak dapat menyelesaikan program pendidikan 

sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan 

untuk jenis/tingkat pendidikan yang diikuti; 

4.   Melanggar peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil 

serta ketentuan lainnya yang berlaku pada 

lembaga pendidikan dan ata melanggar perjanjian 

Tugas Belajar yang pernah ditanda tangani; 
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5.   Berakhirnya batas waktu yang tercantum dalam 

Surat Keputusan Tugas Belajar. 

 

J. PENGABDIAN 

Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar setelah 

selesai pendidikan wajib mengabdi di Pemerintah 

Kota Kediri  dan wajib bekerja kembali pada unit 

kerja yang menugaskan minimal 2  (dua ) tahun. 

Pegawai Negeri Sipil yang telah 

menyelesaikan pendidikannya bila ingin 

melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih 

tinggi harus bekerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) 

tahun sejak selesainya pendidikan, kecuali 

adanya kebutuhan organisasi yang sangat 

mendesak. 

 

1. PERPANJANGAN TUGAS BELAJAR 

Perpanjangan SK Tugas Belajar di ajukan 

oleh Pegawai Tugas Belajar kepada Pimpinan 

SKPD disertai alasan belum dapat 

diselesaikannya pendidikan. 

Kepala SKPD mengajukan usulan 

perpanjangan Tugas Belajar kepada Bapak 

Walikota Kediri melalui Sekretaris Daerah Kota 
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Kediri. Permohonan perpanjangan diajukan paling 

lambat 2 bulan sebelum SK Tugas Belajar 

berakhir. 

 

2. SANKSI 

Pegawai Negeri Sipil yang menjalani tugas 

belajar dengan biaya pendidikan dari Pemerintah 

Kota Kediri (APBD) apabila tidak dapat 

menyelesaikan pendidikannya/menarik diri dari 

pendidikannya harus mengganti atau 

mengembalikan semua biaya yang telah 

dikeluarkan, kecuali karena sakit/meninggal 

dunia/ sebab-sebab lain yang bukan kesalahan 

yang bersangkutan. 

Ketentuan diatas tidak menutup kemungkinan 

juga akan diberikan hukuman disiplin dan 

administratif  (PP 53/2010) apabila melanggar dan 

melakukan tindakan-tindakan yang dilarang dalam 

peraturan yang berlaku.  

 

 

 

 

Info Lengkap : Bidang Diklat BKD Kota Kediri 


