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KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL RI

UNIVERSITAS JEMBER
UFT. PELAYANAN KESEHATAN / UMC

JI. Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegal Boto Tclp./Fax. (033t) 333527 Jesrber 68121

Yang bertanda tangan

menerima j abatan bahwa :

Nana

Umur

Alamat

SURAT KETERANGAN SEHAT
No./ti /H25-5.6/TU.3nVA

di bawatr ini, rnenerangkan dengan sesungguhnya mengingat sumpah wakfu



KEMENTERIAN PENDIDII(ATI NASIONAT
POLITEKNIK NEGERI .IEMBER
Jalan Mastrip Kotak Pos 164 Jember 68101 Telp. (0331) 333532-34; Faks. (0331) 333531

e-mail: po!!!el<n!k@,po!jje.asi!; website'. hftp/www. polije.ac. id

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nam a
NIP
Pangkat, golongan nnng
Jabatan
Unit kerja

SURAT KETENANGAI{
Nomor : 5144 lKl4lKPlz0/}g

: Ir. Asmuji, MM
:19560222 19881I I 001
: Pembina Utama Muda/Wc
:Direktur
: Politeknik Negeri Jember

Dengan ini menerangkan, bahwa bidang Ilmu Teknik Elektro peminatan Sistem Komunikasi dan
Informasi yang diikuti ole-h Sdr. Denny Trias Utomo, S.Si mempunyai hubungan atau sesuai dengan
Fg* peke{aannya berdasarkan renoana kebutuhan dalam rangka peningkatan pengetahuan,
kemampuan, keterampilan, serta sikap dan kepribadian profesional pegawai.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Agustus 2009
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KEMENTERIAN PEI\IDIDIKAT{ NASIONAT
POTITEKNIK NEGERI .IEMBER
Jalan Mastrip Kotak Pos 164 Jember 68101 Telp. (0331) 333532-34; Faks. (0331) 333531

e-mait pollleknik@,ppljje. aci"d; website : http/www.polije.ac.id

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama
NIP
Pangkat golonganruang
Jabatan
Unit kerja

SURAT PER}TYATAAN
Nomor t 5176 tKl4lKPlz0fi

: I r .Asmuj i ,MM
:8564222198811 1 001
: Pembina Utama Muda/tVc
: Direktur
: Politeknik Negeri Jember

a.

b.
c.
d.
e.
f.
o

h.
i.

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Sdr. Denny Trias Utomo, S.Si :

tidak sedang mengajukan upaya hukum keberatan ke Badan Pertimbangan Kepegauaaian
(BAPEK);
tidak sedangldalirm proses penjanrhan hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atai tingkat berat;
tidak sedang dalam proses perkara pidana" baik tindak pidana kejahatan maupun pelanggaran;
tidak sedang melaksanakan kewajiban ikatan dinas;
tidak sedangldalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan untuk penjenjangarq
tidak pernah gagal dalam tugas belajar yang disebabkan oleh kelalaiannya;
tidak pernah dibatalkan mengikuti tugas belqiar karena kesalahan yang bersangkutan;
tidak sedang menjalankan cuti diluar tanggungan negaru.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana nestinya.

'*.;;-WFa 
31 Agustus 2009

-"**ibektur,

t r r .Asmuj i ,
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KEMENTERIAN PENDIDIIGI{ NASIONAT

POTITEKNIK NEGERI .IEMBER
Jalan Mastrip Kotak Pos 164 Jember68101 Telp. (0331) 333532-34; Faks. (0331) 333531

e-mait ppl!!ebn!l(@,po!!je-Asj"d; website : hftp/www. polije.ac. id

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama
NIP
Pangkat, golonganruang
Jabatan
Unit kerja

Dengan ini menerangkan bahwa :

Kualifikasi akademik
Unit kerja

SUNAT REKOMENI}ASI
Nomor : 5143 lKl4fKPl2Wg

:Ir .Asmuj i ,MM
: $564222 198811 I 001
: Pembina Utama Muda/IVc
: Direkiur
: Politeknik Negeri Jernber

: S.1 Ilmu Komputer
: Politeknik Negsri Jember

Nama :DennyTriasUtomo,S.Si
NIP :19711009 200312 I 001
Tempat tanggal lahir : Malang 9 Oktober 1971
Pangkat, golongan ruang : Penata / IIIc
Jabatan :Lektor

Alamat tempat tinggal : Perumahan Taman Gading Blok WW18 Jember

Menurut pertimbangan kami memenuhi syarat untuk mengikuti tugas belajar pada progmm
Teknik Elektro peminatan Sistem Komunikasi dan Informasi pada Program Pascasarjana
Universitas Brawijaya Malang mulai bulan September 2009 sampai dengan bulan Agustus
sesuai rencana kebutuhan organisasi.

Demikian suratketerangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
i . :
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KEMENTERIAN PEMIDIIGI{ NASIONAT

POTITEKNIK NEGERI JEMBER
Jalan Mastrip Kotak Pos 164 Jember 68101 Telp. (0331 ) 333532-34; Faks. (0331 ) 333531

e-mail: pplleknk@ppllie. apjd; website'. http/www.polije.ac.id

Pada hari ini Senin tanggal 3l
tangan di bawah ini :

1.  Nama
NIP
Pangkat, golongan ruang
Jabatan
Unit kerja
Alamat kantor

Kualifikasi akademik
Unit kerja
Alamat tempat tinsgal

PERIANJIAN T:UGAS BELAJAR
Nomor t 5142 tKl4tKpt}tr09

Agustus 2009, bertempt di politeknik Negeri Jember, yang bertanda

:Ir .Asmuj i ,MM
:19560222 198811 1 001
: Pembina Utama Muda I IVc
:Direktur
: Politeknik Negeri Jember
: Jl. Mastrip Kotak pos 164 Jember

2.

Yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nam a :DennyTriasUtomo, S.Si
NIP : t9T11009200312 I  001
Tempat, tanggal lahir : Malang, g Oktober 1971
Pangkat, golongan ruang : penatal IIIc
Jabatan : Lektor

: Sl Ilmu Komputer
: Politeknik Negeri Jember
: Perumahan Taman Gading Blok WW/l S Jember

Yang selanjutnya disebut PIUAK KEDUA

Bcrdasarkan pertimbangan pasal-pasat yang tercantum dalam Peraturan Menteri pendidikan Nasional
Nomor 48 tanggal 12 Agustus 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi pegawai Negen
sipil di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, PIHAK prnrenae dan 

-PIHAK 
KEDUA,

secara bersama-sama sepakat dan menyetujui isi perjanjian tugas belajar dengan ketentuan sebagai
berikut:

Pasal I

(l ) PIHAK PERTAMA menugaskan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan tugas berlajar.
(2) PIHAK KEDUA bersedia menerima dan melaksanakan tugas belajar yaJg diberilan oleh pII{AK

PERTAMA sebagaimana dimaksdd dalam ayat (l)

Pasal2

PIHAK KEDUA, qelsrkuti pendidikan formal Eada program Pascasarjana (S2) di dalam negeri
Program Studi Tetnik Elekfo peminatan sistem Komunikasi dan nrormasi pada program
Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang mulai bulan September 2009 sampai dengan d6*
Agustus 201|



b.

Pasal3

PIIAK PERTAMA berhak atas :
&. pelaksanaan ikatan dias PIFIAKKEDUA di unit kerja asal;
b. pembayaran sejumlah ganti rugi atas biaya pendidikan yang telah dikeluarkan PIHAK

FenfaUA tipana PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA lalai melaksanakan

kewajibannya.

PIF{AK KEDUA berhak atas :
biaya tugas belajar;
kenaikan pangkat;
kenaikan gaji berkala;
daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3);
masa kerja 

Pasal4

(1) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk :
membiayai tugas belajar;
memberikan kenaikan pangkat;
memberikan kenaikan gaji berkala;
memberikanDP3;
memonitor pelaksanaan tugas belajar.

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :
a. menyerahkan tugas sittuti-ttari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk;

b. melaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tempat tugas belajar

dilaksanakan;
c. melaporkan alamat lembaga pendidikan dan tempat tinggal kepada pimpinan unit kerja;

d. melaporkan perubahan alamattempat tinggl kepada pimpinan unit kerja;
e. melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajar per-semester kepada pimpinan unit

kerja;
f meiaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajar kepada Perwakilan Republik

Indonesia di negara tempat tugas sebagai bahan pertimbangan pejabat dalam pemberian

DP3;
kembali ke unit kerja asal pada kesempatan pertama setelah berakhirnya masa tugas belajar;
melapor secara tertulis kepada pimpinan unit kerja 1 (satu) bulan setelah yang bersangkutan
menyelesaikan tugas belajar atau berakhir masa melaksanakan tugas belajar;
menyerahkan I (satu) buah disertasi dan rjazah asli yang diperoleh kepada PII{AK

PERTAMA;
melaksanakan ikatan dinas di unit kerja asal menurut lamanya mengihrti tugas belajar;
membayar sejumlah ganti rugi atas biaya pendidikan yang telah dikeluarkan kepada rregata

apabila membatalkan secara sepihak tugas belajar yang harus dilaksanakannya,

membatalkan perjalanannya ke tempat belalar,tidak mendapat hasil yangsewajarnya dalam

waktu yang dhh ditetapkan karena kelalaianny4 tidak melaksanakan ikatan dinas baik

untuk seturutrnya m"opun untuk sebagian masa ikatan dinas yang telah ditentukan sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal5

pIHAK PERTAMA dapat membatalkan pemberian tugas belajar apabila PII{AK KEDUA tidak

memenuhi syarat, lalai, tidak mampu dan mengundurkan diri, atau adanya kepentingan dinas,

atau adanya kondisi di luarkemampuannya-

Pasal6

pIHAK KEDUA tidak dapat alih status, mengundurkan diri, atau pindah unit kerjdinstansi lain

selama mejalankan ikatan dinas.

a.
b.
c.
d.
e.

a.
b.
c.
d.
e.

g.
h.

i.

j
k.



Pasal T

(1) PIHAK KEDUA yang tidak melaksanakan kewajibannya dikenakan sanksi :
a. hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
b. mengembalikan/menyetor ke kas negara sejumlah biaya yang telah dikeluarkan selama

tugas belajar ditambah rcA%.

(z)Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, selain ditanggung oleh PIHAK
KEDUA juga oleh keluarga.

Pasal E

Apabila ada hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian keda ini, maka para pihak dapat

mempedomani Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 tanggal 12 Agustus 2A09 &ntang
pedoman pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Pendidikan

Nasional.

Demikianlah Surat perjanjian Tugas Belajar ini dibuat dan ditandakngani oleh kedua belah pihak

dengan sesungguhnyatanpatekanan dan paksaan dari pihak lain, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dimana

lem6ar Wrtu*u dan lembar kedua diatas kertas bermeterai cukup, yang dipegang oleh PIF{AK
pERTAMA dan PIHAK KEDUA, dan lembar ketiga sebagai arsip di bagian yang mengurusi

kepegawaian.

j:\.

- , , ' ,  , ,  - , , , : . . '
.': rPis*kS4rama "o;rr {KKEDUA

Utomo, S.Si
1009 200312 I 001

Drn {K KEDUA

I r ,Asm,uj i ,#
NfiT9560222 r988r1 I 001


