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PENGEMBANGAN KOMPETENSI
SESUAI AMANAT PP11 TAHUN 2017

1. Bentuk pengembangan kompetensi:
a.Pendidikan
b.Pelatihan

2. Pendidikan dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian PNS melalui
pendidikan formal;

3. Pengembangan kompetensi dalam bentuk pendidikan formal dilaksanakan dengan
pemberian tugas belajar.

4. Pemberian tugas belajar diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan standar
kompetensi Jabatan dan pengembangan karier.

5. Pengembangan kompetensi dalam bentuk pelatihan dilakukan melalui jalur pelatihan
klasikal dan nonklasikal.

6. Pengembangan kompetensi dalam bentuk pelatihan klasikal dilakukan melalui proses
pembelajaran tatap muka di dalam kelas, paling kurang melalui pelatihan, seminar,
kursus, dan penataran.
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PENGEMBANGAN KOMPETENSI
SESUAI AMANAT PP11 TAHUN 2017

7. Pengembangan kompetensi dalam bentuk pelatihan nonklasikal dilakukan paling kurang
melalui e-learning, bimbingan di tempat kerja, pelatihan jarak jauh, magang, dan
pertukaran antara PNS dengan pegawai swasta.

8. Pengembangan kompetensi melalui pertukaran antara PNS dengan pegawai swasta
dilaksanakan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun dan pelaksanaannya
dikoordinasikan oleh LAN dan BKN.

9. Pelatihan struktural terdiri atas:
a. kepemimpinan madya;
b. kepemimpinan pratama;
c. kepemimpinan administrator; dan
d. kepemimpinan pengawas.

10.Pelatihan struktural kepemimpinan madya diselenggarakan oleh LAN.
11.Pelatihan struktural kepemimpinan pratama, kepemimpinan administrator, dan

kepemimpinan pengawas diselenggarakan oleh lembaga pelatihan pemerintah
terakreditasi.

12.Akreditasi pelatihan struktural kepemimpinan dilaksanakan oleh LAN



TUJUAN STUDI LANJUT

• memenuhi kebutuhan akan tenaga yang memiliki keahlian atau
kompetensi tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta
pengembangan organisasi (KEPENTINGAN ORGANISASI)

• meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, serta sikap
dan kepribadian profesional PNS sebagai bagian yang tidak terpisahkan
dalam pengembangan karir seorang PNS (KEPENTINGAN PEGAWAI)
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STATUS KEPEGAWAIAN PEGAWAI 
STUDI LANJUT

SEHARUSNYA
Tugas belajar adalah penugasan yang
diberikan oleh pejabat yang berwenang
kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan ke
jenjang yang lebih tinggi atau yang setara baik
di dalam maupun di luar negeri, bukan atas
biaya sendiri, dan diberhentikan/dibebaskan
sementara dari jabatannya sebagai PNS.

Ijin Belajar adalah ijin yang diberikan oleh
pejabat yang berwenang kepada PNS untuk
melanjutkan/mengikuti pendidikan dengan
biaya sendiri dan tidak meninggalkan tugas
jabatannya/tetap melaksanakan tugas
jabatannya sebagai PNS

FAKTA
 Belum ada penugasan sudah berangkat
 Berangkat tanpa ijin/SK dari Pej. Ybw
 Biaya sendiri
 Tidak dibebaskan/diberhentikan dari

jabatan

 Ijin belajar memperoleh beasiswa
 Dilaksanakan di luar daerah sehingga 

tidak memungkinkan ybs melaksanakan 
tugas sehari-hari sebagai PNS



TUJUAN STUDI LANJUT
SEHARUSNYA
• memenuhi kebutuhan akan tenaga yang

memiliki keahlian atau kompetensi tertentu
dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi
serta pengembangan organisasi
(KEPENTINGAN ORGANISASI)

• meningkatkan pengetahuan, kemampuan,
keterampilan, serta sikap dan kepribadian
profesional PNS sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dalam pengembangan karir
seorang PNS (KEPENTINGAN PEGAWAI)

FAKTA
 Lebih terfokur pada

kepentingan pegawai (pribadi)
 Mekanisme seleksi terutama

TPA tidak ada sehingga
prosentasi kegagalan cukup
tinggi -merugikan organisasi
 merugikan negara



Persyaratan calon pegawai pelajar

a. PNS ;

b. sehat jasmani dan rohani;

c. Penilaian Prestasi Kerja 2 tahun terakhir bernilai baik;

d. mendapat rekomendasi dari pimpinan unit kerja;

e. lulus seleksi/tes pada perguruan tinggi tempat tugas belajar dilaksanakan;

f. menandatangani perjanjian tugas belajar;

g. Memperoleh beasiswa;

h. mendapat persetujuan Setneg untuk tugas belajar ke luar negeri;

i. mendapat rekomendasi dari atasan langsung mengenai bidang studi yang akan
ditempuh sesuai dengan tugas pekerjaannya;
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Persyaratan calon pegawai pelajar (lanjutan)

j. tidak sedang: 

1) menjalani CLTN;

2) melaksanakan tugas secara penuh di luar instansi induknya; 

3) menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana kejahatan; 

4) mengajukan  keberatan BAPEK atau gugatan  ke  pengadilan  terkait penjatuhan  hukuman disiplin; 

5) dalam    proses  penjatuhan  hukuman  disiplin  tingkat  sedang /berat;  

6) menjalani hukuman disiplin tingkat sedang/berat;

7) dalam  proses  perkara  pidana,  baik  tindak  pidana  kejahatan  maupun  pelanggaran; 

8) melaksanakan kewajiban ikatan dinas setelah tugas belajar; dan 

9) melaksanakan     pendidikan dan pelatihan penjenjangan; 

k. Tidak pernah:

1) gagal dalam tugas belajar yang disebabkan oleh kelalaiannya; dan 

2) dibatalkan mengikuti tugas belajar karena kesalahannya. 



Persyaratan Usia Pegawai Tugas Belajar

*) sesuai SE MENPANRB 04 TAHUN 2013

DI/DII/DIII/DIV/S1

25 tahun

37 tahun

45 tahun
khusus guru

S2 atau yang 
setara

37 tahun

42 tahun

50 tahun
khusus dosen

S3

40 tahun

47 tahun

50 tahun
khusus dosen

Permendiknas 48/2009

SE Menpan RB 04/2013 
berlaku hanya sampai

Des 2015 



SEHARUSNYA

 Diploma I, 2 (dua) semester (1 tahun); 

 Diploma  II, 4 (empat) semester (2 tahun)  

 Diploma III, 6 (enam) semester (3 tahun)

 Sarjana atau Diploma IV, 8 (delapan) semester 
(4 tahun); 

 Magister atau yang setara, 4 (empat) semester 
(2 tahun); 

 Doktor, 6 (enam) semester (3 tahun). 

FAKTA

 Banyak PTB yang jangka waktu
tugas belajarnya jauh melampaui
batas waktu

 Sering beranggapan jangka waktu
TB sama dengan jangka waktu
yang diberikan kampus untuk
menyelesaikan studi

JANGKA WAKTU TUGAS BELAJAR



1. dapat diberikan apabila : 
a. keterlambatan menyelesaikan tugas belajar terjadi bukan atas kelalaiannya;
b. memperoleh rekomendasi dari lembaga pendidikan ybs;
c. memperoleh rekomendasi dari pimpinan Unit Kerja;
d. mendapat rekomendasi/jaminan perpanjangan pembiayaan.

2. diberikan paling lama 1 (satu) tahun

*
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Hak Pegawai Pelajar

SEHARUSNYA
 memperoleh biaya tugas belajar; 
 kenaikan pangkat; 
 kenaikan gaji berkala; 
 mendapat penilaian prestasi kerja; 
 mendapat tunjangan belajar;
 memperoleh uang bantuan untuk 

keluarga 
 masa tugas belajar tetap dihitung 

sebagai masa kerja. 

FAKTA
 Ada beberapa informasi yang 

menyatakan bahwa hak-hak
mereka tidak diberikan (terutama
kenaikan pangkat)

 Tunjangan tugas belajar proses 
lama

 Uang bantuan keluarga salah
besarannya



BESARNYA UANG BANTUAN UNTUK KELUARGA

 100% (seratus persen) dari gaji bersih

 100% (seratus persen) dari satu gaji bersih yang tertinggi bagi pegawai pelajar
suami isteri apabila kedua-duanya mendapat tugas belajar; atau

 50% (lima puluh persen) dari gaji bersih pegawai pelajar yang bujangan
atau yang kawin dan tidak menjadi pencari nafkah untuk keluarganya
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Kewajiban Pegawai Tugas Belajar

SEHARUSNYA
1. menyerahkan tugas dan tanggung

jawab jabatan sebelum berangkat;
2. melaporkan keberadaannya ;
3. melaporkan alamat lembaga pendidikan

dan tempat tinggal
4. melaporkan perubahan alamat tempat

tinggal
5. melaporkan perkembangan

pelaksanaan tugas belajar
6. melaporkan perkembangan tugas belajar

FAKTA
 Langsung berangkat tanpa pamit
 Tidak melaporkan keberadaan
 Tidak membuat lamporan kemajuan

belajar



Kewajiban Pegawai Tugas Belajar

SEHARUSNYA
7. Aktif bekerja kembali setelah  berakhirnya  

masa tugas belajar; 
8. melaporkan secara tertulis kepada pimpinan 

Unit Kerja paling lambat 1 (satu) bulan  setelah  
menyelesaikan  tugas  belajar  atau  berakhir  
masa tugas belajar; 

9. menaati seluruh  peraturan perundang-
undangan yang berlaku baik bagi PNS maupun 
pegawai pelajar; 

10. melaksanakan  ikatan  dinas/wajib kerja; 
11. membayar  sejumlah  ganti  rugi atas   biaya  

pendidikan  yang  telah  diterima jika tidak
berhasil lulus (gagal)

FAKTA
 Tidak langsung aktif bekerja
 Tidak melapor
 Tidak membayar ganti rugi bagi yang 

gagal



PEMBATALAN/PEMBERHENTIAN TUGAS BELAJAR

a. terdapat  bukti ybs tidak  memenuhi  syarat  diberi  tugas belajar; 
b. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat; 
c. tidak  berangkat  ke  tempat  pelaksanaan   tugas  belajar  
d. mengajukan permohonan pengunduran diri; 
e. tidak  melaporkan  perkembangan  tugas  belajarnya  
f. bekerja di  luar kegiatan tugas belajar; 
g. tidak  mampu  menyelesaikan  program  tugas belajar; 
h. hal-hal  peristiwa  di  luar  kemampuannya; 
i. tidak  sehat  jasmani  dan  rohani;
j. diangkat   dalam   jabatan   struktural   atau   diberi   tugas  tambahan; 
k. ada  kepentingan  dinas  atau  kepentingan  organisasi. 



MONITORING

Setiap pimpinan Unit Kerja wajib memonitor pelaksanaan 
tugas belajar. 

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

Pasal 24



EVALUASI

 Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian program
pemberian tugas belajar sebagai bentuk akuntabilitas
penyelenggaraan tugas belajar kepada pihak-pihak yang
berkepentingan.

 Evaluasi dilakukan terhadap pegawai pelajar, lembaga, dan
program tugas belajar.
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SANKSI

 sanksi bagi pegawai pelajar yang melanggar kewajiban :
a. hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan;
b. mengembalikan/menyetor ke kas negara sejumlah biaya yang telah dikeluarkan

selama tugas belajar dan ditambah dengan jumlah 100%
 dalam hal terdapat pelanggaran disiplin yang dilakukan pegawai pelajar, pimpinan unit

kerja wajib melaporkan kepada menteri
 Dalam hal terdapat kewajiban mengembalikan/menyetor ke kas negara, pimpinan Unit

Kerja wajib melaporkan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
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