
SURAT PERNYATAAN
Nomor : 800/ / /20.....

Yang bertandan tangan dibawah ini :

N a m a :
N I P :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

N a m a :
N I P :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Saya Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut di atas tidak sedang
menghadapi masalah perkawinan dan perceraian berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian
Pegawai Negeri Sipil.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya
dengan mengingat Sumpah Janji Pegawai Negeri Sipil dan apabila
dikemudian hari isi surat pernyataan ini tidak benar yang mengakibatkan
adanya pelanggaran hukum dan Undang-Undang Negara Republik
Indonesia, maka saya bersedia menanggung dan mempertanggung
jawabkan hal tersebut di depan hukum.

Ponorogo, .........................................

Yang Membuat Pernyataan
KEPALA SKPD

Materai
Rp. 6.000,-

(..........................................)
Pangkat

NIP. ...........................

Lambang Kop SKPD
Daerah





SURAT PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :
N a m a :
N I P :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :

Saya Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut di atas tidak sedang
menghadapi masalah perkawinan dan perceraian berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian
Pegawai Negeri Sipil.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya
dengan mengigat Sumpah Janji Pegawai Negeri Sipil dan apabila
dikemudian hari isi surat pernyataan ini tidak benar yang mengakibatkan
adanya pelanggaran hukum dan Undang-Undang Negara Republik
Indonesia, maka saya bersedia menanggung dan mempertanggung
jawabkan hal tersebut di muka hukum.

Mengetahui,
......................................(tulis

Jabatan atasan)

(...........................................)

Ponorogo, ...................................
20.....

Yang Membuat Pernyataan

(......................................)

Lampiran 2



SURAT PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :
N a m a :
N I P :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :

Saya Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut di atas tidak memiliki
tanggungan kewajiban terkait hutang piutang pada lembaga keuangan di
daerah asal.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya
dengan mengigat Sumpah Janji Pegawai Negeri Sipil dan apabila
dikemudian hari isi surat pernyataan ini tidak benar yang mengakibatkan
adanya pelanggaran hukum dan Undang-Undang Negara Republik
Indonesia, maka saya bersedia menanggung dan mempertanggung
jawabkan hal tersebut di muka hukum.

Mengetahui,
......................................(tulis

Jabatan atasan)

(...........................................)

Ponorogo, ...................................
20.....

Yang Membuat Pernyataan

(......................................)

Lampiran 3



SURAT PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :
N a m a :
N I P :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :

Saya Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut di atas tidak sedang
menjalani tugas belajar dari instansi asal.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya
dengan mengigat Sumpah Janji Pegawai Negeri Sipil dan apabila
dikemudian hari isi surat pernyataan ini tidak benar yang mengakibatkan
adanya pelanggaran hukum dan Undang-Undang Negara Republik
Indonesia, maka saya bersedia menanggung dan mempertanggung
jawabkan hal tersebut di muka hukum.

Mengetahui,
......................................(tulis

Jabatan atasan)

(...........................................)

Ponorogo, ...................................
20.....

Yang Membuat Pernyataan

(......................................)

Lampiran 4


