










 

 KOP OPD 

           

      Denpasar,                       

 

Nomor 

Lampiran  

Perihal 

 

: 

: 

: 

   

800 /          /  

1 ( satu ) gabung 

Permohonan Ijin Belajar                                    

  

Yth. 

                Kepada 

Bapak Walikota Denpasar  

c.q. Kepala BKPSDM  

       Kota Denpasar 

di – 

                 Denpasar 

 

Bersama ini kami sampaikan permohonan ijin belajar untuk melanjutkan 

Pendidikan jenjang …….. Program Studi…………… pada  Universitas …….. 

tahun ajaran….., diluar jam dinas dengan biaya sendiri, atas nama : 

  Nama   : ………………………………… 

  NIP   : ………………………………… 

  Pangkat/ Golongan : ………………………………… 

  Jabatan   : ………………………………… 

  Unit Kerja  : ………………………………… 

 

Sebagai pertimbangan untuk proses lebih lanjut kami lampirkan  : 

 

1. Surat permohonan ijin belajar dari  yang  bersangkutan. 

2. Rekomendasi dari  Kepala  Badan / Dinas  ……………    Kota Denpasar 

3. Foto copy SK.CPNS disahkan  

4. Foto copy SK PNS (  100 % ) disahkan 

5. Foto copy SK Pangkat Terakhir  disahkan 

6. Foto copy SKP Tahun   ………… 

7. Foto copy SKP Tahun  ………… 

8. Surat Keterangan / Sertifikat Akreditasi Program study 

9. Surat Keterangan diterima / lulus seleksi  

10. Jadwal Kuliah semester I 

11. Surat Pernyataan tidak memalsukan data  ( bermeterai ) 

12. Surat Pernyataan tidak menuntut penyesuaian ijazah  ( bermeterai ) 

13. Surat Pernyataan tidak sedang menjalani hukuman  Disiplin Berat / Sedang               

( bermeterai ) diketahui pimpinan unit kerja 

 

Demikian kami sampaikan untuk dapat diproses lebih lanjut, atas kerjasamanya 

kami ucapkan terima kasih.  

 

 

 

Kepala  Badan / Dinas ………. 

 

 

 

 

__________________________ 

 



 

           

          Denpasar,                      

     

Yth. 

Kepada 

Bapak Walikota Denpasar  

c.q. Pimpinan Unit Kerja  

di – 

Denpasar 

Bersama ini kami sampaikan permohonan ijin belajar untuk melanjutkan 

Pendidikan jenjang ………. program studi…… pada Universitas  ……………….… 

Tahun ajaran……………….., diluar jam kerja dengan biaya sendiri, atas nama : 

  Nama   :………………………………… 

  NIP   : ………………………………… 

  Pangkat/ Golongan : ………………………………… 

  Jabatan   : ………………………………… 

  Unit Kerja  : ………………………………… 

 

Sebagai pertimbangan untuk proses lebih lanjut kami lampirkan : 

1. Foto copy SK.CPNS disahkan  

2. Foto copy SK PNS (  100 % ) disahkan 

3. Foto copy SK Pangkat Terakhir  disahkan 

4. Foto copy SKP  Tahun   ………… 

5. Foto copy SKP  Tahun  ………… 

6. Surat Keterangan / Sertifikat Akreditasi Program study 

7. Surat Keterangan diterima / lulus seleksi  

8. Jadwal Kuliah semester I 

9. Surat Pernyataan tidak memalsukan data  ( bermeterai ) 

10. Surat Pernyataan tidak menuntut penyesuaian ijazah  ( bermeterai ) 

11. Surat Pernyataan tidak sedang menjalani hukuman  Disiplin Berat / Sedang                       

( bermeterai ) diketahui pimpinan unit kerja 

 

Demikian kami sampaikan  mohon dapat  diproses lebih  lanjut, atas  perhatian serta 

kerjasamanya kami  ucapkan terima kasih.  

 

 

 

          Pemohon   

 

 

 

____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 KOP OPD 

           

   

SURAT REKOMENDASI 
Nomor : ……………………… 

 

 
Yang bertanda tangan dibawah ini   : 

 

  Nama   : ………………………………. 

  NIP  : ………………………………. 

  Pangkat/Gol. : ………………………………. 

  Jabatan :  Kepala Dinas / Badan ………………………….. 

 

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada:  

 

Nama    :………………………………. 

  NIP   : ………………………………. 

  Tempat/ tgl lahir : ………………………………. 

  Pangkat/Gol.  : ………………………………. 

Jabatan  : ………………………………. 

  Unit kerja   : ………………………………. 

  Pendidikan terakhir : ………………………………. 

      

Pada prinsipnya saya mendukung dan menyetujui sepenuhnya kepada yang berangkutan  

atas kesadaran dan kemauan sendiri berminat untuk  meningkatkan pengetahuan / 

kemampuan  melalui jalur  pendidikan formal  diluar jam dinas   dan Pendidikan yang 

ditempuh ada relevansinya dengan latar belakang pendidikan sebelumnya  dan 

atau mendukung pelaksanaan  tugas  sehari-hari. 

 

Demikian rekomendasi ini dibuat,   dipergunakan untuk melengkapi permohonan 

ijin belajar dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.  

 

 
     Denpasar,                                

                      Kepala OPD 

 

 

 

     _____________________________ 

 

 

  



 

 

 

 

SURAT PERNYATAAN 
 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama    :………………………………. 

  NIP   : ………………………………. 

  Tempat/ tgl lahir : ………………………………. 

  Pangkat/Gol.  : ………………………………. 

  Jabatan   : ………………………………. 

  Unit Kerja   : ………………………………. 

  Alamat   : ………………………………. 

 

Dengan ini menyatakan bahwa apabila surat ijin belajar keluar dan setelah 

menyelesaikan pendidikan serta memperoleh ijazah, saya tidak akan menuntut 

penyesuaian ijazah ke dalam pangkat apabila formasi belum memungkinkan.  

 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya,  dipergunakan  untuk 

melengkapi permohonan Ijin Belajar  

 

Denpasar,                                    

Yang Menyatakan 

 

  

______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SURAT PERNYATAAN 
 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama    :………………………………. 

  NIP   : ………………………………. 

  Tempat/ tgl lahir : ………………………………. 

  Pangkat/Gol.  : ……………………………….  

Jabatan   :  ………………………………. 

  Pendidikan terakhir : ………………………………. 

  Tempat tugas  : ………………………………. 

  Alamat   : ………………………………. 

 

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa  data yang saya berikan memang 

benar adanya dan tidak ada unsur pemalsuan serta tidak ada unsur pemaksaan dari pihak 

manapun.  

 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya  dibuat untuk melengkapi  

permohonan ijin belajar dan apabila terdapat kesalahan terhadap hal tersebut di atas maka saya 

bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan   dan tidak melibatkan 

pihak manapun.  

Denpasar,                                

               Yang Menyatakan  

 

 

_______________________________ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

SURAT PERNYATAAN 

 
 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama    :………………………………. 

  NIP   : ………………………………. 

  Tempat/ tgl lahir : ………………………………. 

  Pangkat/Gol.  : ………………………………. 

Jabatan   :  ……………………………… 

  Tempat tugas  : ………………………………. 

  Alamat   : ………………………………. 

 

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya  tidak sedang menjalani proses pidana  

berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak 

pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/ 

atau pidana umum dan/ atau  tidak sedang menjalani  hukuman disiplin tingkat sedang/berat 

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk melengkapi 

permohonan ijin belajar    dan apabila dikemudian hari ternyata isi surat pernyataan ini tidak 

benar, yang mengakibatkan kerugian negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.  

 

Mengetahui 

Kepala Badan / Dinas  

 

 

________________________ 

 Denpasar,                                     

Yang Menyatakan 

 

 

____________________________ 

 

  

  



 

Formulir dapat diunduh di : 

https://drive.google.com/open?id=1T6jd

M2XmQmCN7OIyjsXVVoedp0_ouplx 
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