
Contoh Surat Permohonan Tidak Pernah dijatuhi hukuman disiplin dan pidana 
Untuk Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 

 

KOP SURAT KECAMATAN / KELURAHAN 

 

 

Nomor  : ..................... 
Lampiran : ..................... 
Perihal  : Mohon dibuatkan surat pernyataan 

  Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin  
  Sedang / Beratdan Surat Pernyataan  
  Tidak Pernah Dipidana. 

Kepada : 
     Yth. BUPATI TAPIN 

Up. Kepala Badan Kepegawaian  
       dan Pengembangan SDM  
       Kabupaten Tapin 
       Di Rantau 
 

Sehubungan menjelang pensiun saudara ........., NIP. ............... Pangkat / 

Gol Ruang................ Jabatan ............ dengan ini kami memohon yang 

bersangkutan diberikan surat pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman 

Disiplin Tingkat Sedang / Tingkat Berat dan surat pernyataan Tidak Pernah 

Dipidana guna melengkapi persyaratan usul pensiun.  

Kami menyatakan bahwa yang bersangkutan memang tidak pernah 

dijatuhi disiplin baik tingkat sedang maupun tingkat berat dan juga yang 

bersangkutan tidak pernah / sedang menjalani proses pidana. 

Demikian atas kesediaan Bapak kami ucapkan terima kasih. 

 
 

Rantau, ..................2021 
Camat / Lurah 
 
 
Nama ............ 
NIP .............. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Contoh Surat Permohonan PNS Tidak Pernah dijatuhi hukuman disiplin dan pidana 
Untuk Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 
 
 
 

SURAT PERNYATAAN 
 
Yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama    : 

NIP    : 

Tempat dan Tanggal Lahir : 

Pangkat / Golongan Ruang : 

Jabatan    : 

Unit Kerja   : 

 

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa selama ini saya tidak pernah dijatuhi 

hukuman disiplin tingkat sedang / berat dan juga tidak pernah / sedang menjalani proses 

pidana. 

Demikian surat pernyataan ini saya buat tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan apabila 

dikemudian hari ternyata isi surat pernyatan ini tidak benar yang mengakibatkan kerugian bagi 

negara maka saya bersedia menanggung kerugian negara sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang – undangan. 

Hormat saya 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

materai 

10.000 



 

Contoh Surat Permohonan Tidak Pernah dijatuhi hukuman disiplin. 
Untuk Tingkat SKPD 

 

 

KOP SKPD 

 

 

SURAT PERNYATAAN 

TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT SEDANG/BERAT 

NOMOR : .......................................... 

 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini 

Nama     : ........................................................ 

NIP      : ......................................................... 

Pangkat / Golongan. Ruang  : ......................................................... 

Jabatan    : Kepala Badan / Dinas 

Instansi    : ........................................................... 

Dengan ini Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa pegawai Negeri Sipil, 

Nama     : ....................................................... 

NIP      : ......................................................... 

Pangkat / Gol. Ruang   : ......................................................... 

Jabatan    : ......................................................... 

Instansi    : ......................................................... 

Dalam satu tahun terahir tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang / berat. 

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah 

jabatan dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyatan ini tidak benar  yang 

mengakibatkan kerugian negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.  

 

Rantau, ................... 2021 
Kelapa Badan / Dinas 
 
 
 
(Nama) 
(NIP) 

 

 

 

 



 

Contoh Surat Permohonan Tidak Pernah dijatuhi pidana 
Untuk Tingkat SKPD 

 

 

KOP SKPD 

 

 

SURAT PERNYATAAN 
TIDAK SEDANG MENJALANI PROSES PIDANA ATAU PERNAH DIPIDANA PENJARA  

BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP  
NOMOR : .......................................... 

 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini 

Nama     : ........................................................ 

NIP      : ......................................................... 

Pangkat / Golongan. Ruang  : ......................................................... 

Jabatan    : Kepala Badan / Dinas 

Instansi    : ........................................................... 

Dengan ini Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa pegawai Negeri Sipil, 

Nama     : ....................................................... 

NIP      : ......................................................... 

Pangkat / Gol. Ruang   : ......................................................... 

Jabatan    : ......................................................... 

Instansi    : ......................................................... 

Tidak sedang menjalani proses pidana atau dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang 

telah berkekuatan hukum tetap kerena tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana 

kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan atau pidana umum. 

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah 

jabatan dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyatan ini tidak benar  yang 

mengakibatkan kerugian negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.  

 

Rantau, ................... 2021 
Kelapa Badan / Dinas 
 
 
 
(Nama) 
(NIP) 

 

 



 


