
VERIFIKASI PERMOHONAN IZIN SELEKSI PENDIDIKAN TUGAS BELAJAR 

Nama  :     

Pendidikan :  

Jabatan  :  

Melanjutkan Studi ke/Program Studi :  

Persyaratan : 

1.   Batas umur sesuai ketentuan batas usia Lembaga Penyandang Dana ...................... 

2.   Masa kerja minimal 1(satu) tahun sejak diangkat PNS …………..…….................... 

3.   Memiliki masa pengabdian pada pemkab paling kurang 2 (dua) tahun……............ 

4. Surat Usulan kepala instansi 8. Surat Penawaran Program Beasiswa  

5. Fc SK PNS ........................... 9. Fc Kartu Pegawai ...........................  

6. Fc SKP satu tahun terakhir 10. Fc SK Pangkat Terakhir .................  

7. Fc Ijazah-Transkrip dilegalisir 11. Fc SK Jabatan Terakhir .................  

12.  Surat Keterangan Sehat dari Rumah Sakit pemerintah/Puskesmas, Surat Keterangan  

Kesehatan Jiwa dan Bebas NAPZA dari RSU Pemerintah .......................................................... 

13. Surat Pernyataan dari kepala instansi yang menyatakan bahwa pns ybs : : ....................... 

1) Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang/berat  

2) Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS  

14. Surat Pernyataan tidak sedang mengikuti pendidikan formal ditandatangani kepala instansi .... 

15. Pernyataan rencana studi dalam bentuk essay .......................................................................... 

16. Surat Pernyataan dari PNS yang bersangkutan di atas materai yang menyatakan bahwa : ....... 

(1) Bersedia menanggung biaya yang dibutuhkan selama proses Tugas Belajar di  luar tanggung jawab 

lembaga penyandang dana.  

(2) Bersedia menyelesaikan studi dalam waktu yang telah ditentukan dan apabila di kemudian hari 

tidak dapat menyelesaikan studi sesuai dengan waktu yang ditentukan, bersedia menanggung segala 

konsekuensi sesuai peraturan yang berlaku.  

(3) Bekerja kembali pada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo setelah selesai studi selama paling kurang 

2 (kali) masa tugas belajar. 

(4) Mematuhi segala peraturan yang ditentukan oleh pemerintah daerah dan lembaga penyandang dana. 

Berdasarkan verifikasi persyaratan, PNS tersebut di atas : MEMENUHI SYARAT/TIDAK MEMENUHI SYARAT 

Untuk diberikan izin seleksi tugas belajar.                                                       

Verifikator, 

 

........................ 
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