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SURAT PERNYATAAN 
 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama   :   

NIP    :   

Pangkat, Gol/ruang :   

Instansi Asal  :   

      

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya:   

1. Selama menjadi Mahasiswa Tugas Belajar akan Menjaga nama baik 

Pemerintah Kabupaten Lingga. 

2. Mentaati semua ketentuan Tugas belajar termasuk ketentuan yang berlaku di 

tempat lembaga pendidikan. 

3. Melaporkan Kemajuan belajar secara berkala paling kurang setiap semester 

Kepada Bupati Lingga melalui Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 

Kabupaten Lingga. 

4. Paling lambat 1 bulan setelah menyelesaikan pendidikan wajib lapor pada 

Bupati melalui BKPP Kabupaten lingga. 

5. Apabila telah selesai Tugas Belajar akan bekerja kembali di Pemerintah 

Kabupaten Lingga sesuai dengan ketentuan Tugas Belajar yang berlaku. 

6. Pendidikan yang akan ditempuh dapat mendukung pelaksanaan tugas jabatan 

pada unit organisasi 

7. Tidak berhak untuk  menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang 

lebih tinggi, kecuali terdapat formasi. 

 

 Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dapat dipergunakan 

sebagaimana mestinya. 

 

 

                       Daik Lingga ,........................... 

                Yang Membuat Pernyataan 

        

 

        MATERAI 6000 
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SURAT PERNYATAAN 
 

 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama   :   

NIP    :    

Pangkat, Gol/ruang :   

Instansi Asal  :   

        

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak pernah menjalani 

hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dan tidak sedang mejalani pemberhentian 

sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil serta tidak pernah melanggar kode etik PNS 

tingkat sedang atau berat. 

 

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dapat dipergunakan 

sebagaimana mestinya. 

 

 

 

 

 

Mengetahui                  Daik Lingga ,.................... 

Kepala OPD               Yang Membuat Pernyataan 

        

 Materai 6000 

         

                                 ................................ 
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SURAT PERNYATAAN 
 

 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

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

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

Pangkat, Gol/ruang :  ................................................. 

Instansi Asal  :  ................................................. 

        

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya:   

1. Selama menjadi  Mahasiswa Izin Belajar akan Menjaga nama baik Pemerintah 

Kabupaten Lingga. 
 

2. Mentaati semua ketentuan Izin belajar termasuk ketentuan yang berlaku di 

tempat lembaga pendidikan. 
 

3. Melaporkan Kemajuan belajar secara berkala paling kurang setiap semester 

Kepada Bupati Lingga melalui Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 

Kabupaten Lingga. 
 

4. Paling lambat 1 bulan setelah menyelesaikan pendidikan wajib lapor pada 

Bupati melalui BKPP Kabupaten lingga. 
 

5. Tidak akan melanggar ketentuan jam kerja yang berlaku. 
 

6. Tidak akan menggunakan fasilitas negara. 
 

7. Pendidikan yang akan ditempuh dapat mendukung pelaksanaan tugas jabatan 

pada unit organisasi. 
 

8. Tidak berhak untuk  menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang 

lebih tinggi, kecuali terdapat formasi. 

  

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dapat dipergunakan 

sebagaimana mestinya. 

 

                      Daik Lingga, ......................... 

                Yang Membuat Pernyataan 

        

 

        Materai 6000 

 

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

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

                                                 

  

 

 

 

 


