CONTOH SURAT PERNYATAAN
SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama

:

Tempat dan tanggal lahir

:

NIK

:

Alamat

:

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya :
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila,
UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau
lebih;
Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat
sebagai PNS, anggota TNI / POLRI, Pegawai BUMN / BUMD atau diberhentikan tidak dengan hormat
sebagai pegawai swasta;
Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil, prajurit TNI, anggota
Polri, dan siswa sekolah ikatan dinas Pemerintah;
Tidak terlibat dalam organisasi kemasyarakatan yang dinyatakan terlarang oleh pemerintah;
Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan jabatan yang dilamar;
Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkotika dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya;
Bersedia mengabdi pada instansi yang bersangkutan dan tidak mengajukan pindah dengan alasan
apapun sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun sejak TMT PNS;
Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
Tidak bertato / bekas tato dan tindik / bekas tindik anggota badan lainnya selain di telinga kecuali yang
disebabkan oleh ketentuan agama atau adat (bagi pria dan wanita);
Penyandang disabilitas dengan jenis / tingkat disabilitas .......................................... (diisi sesuai surat
keterangan dokter, khusus formasi disabilitas);
Putra/Putri Papua dan Papua Barat yang merupakan keturunan Papua/Papua Barat berdasarkan garis
keturunan orang tua (bapak atau ibu) asli Papua (khusus Formasi Papua dan/atau Papua Barat);
Tidak akan menuntut penyesuaian ijazah;
Bersedia digugurkan apabila dikemudian hari terdapat dokumen yang tidak sesuai dengan persyaratan
yang ditetapkan;

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan saya bersedia dituntut dimuka pengadilan serta
bersedia menerima segala tindakan yang diambil Pemerintah, apabila dikemudian hari terbukti pernyataan
saya tidak benar.
…………………………,…………………………… 2019
Materai 6000
Ditandatangani

(

Catatan:
Isi dan urutan pada surat pernyataan tidak boleh diubah-ubah

Nama Jelas

)

