
 Indramayu,  

 Kepada 

 Yth.  ........................................................... 

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

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

 di 

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

 

1. Yang bertanda tangan dibawah ini : 

a. Nama : 

b. NIP : 

c. Nomor Seri Karpeg :  

d. Pangkat dan Golongan Ruang : 

e. Unit Organisasi  : 

f. Alamat rumah sekarang : 

g. Alamat rumah sesudah pensiun : 

Dengan ini mengajukan permintaan berhenti dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil 

dengan hak pensiun terhitung mulai akhir bulan ....................... karena  telah mencapai Batas 

Usia Pensiun (BUP). 

2. Sebagai bahan administrasi bersama ini saya lampirkan : 

a. Pas Foto ukuran 3x4 berwarna sebanyak 8 lembar 

b. Surat pernyataan tidak menyimpan barang milik negara 

c. Foto Copy Karpeg 

d. Foto Copy Karis/Karsu 

e. Foto Copy KTP suami/istri 

f. Foto Copy Akta Nikah dilegalisir dari KUA 

g. Daftar Susunan Keluarga yang disyahkan oleh Camat dan Kartu Keluarga 

h. Foto Copy Akta Kelahiran anak 

i. Daftar Riwayat Pekerjaan 

j. Foto Copy SK CPNS, SK PNS dan SK pangkat terakhir legalisir unit kerja 

k. Foto Copy SK Jabatan terakhir legalisir unit kerja 

l. Foto Copy Kenaikan Gaji Berkala (KGB) terakhir legalisir unit kerja 

m. Foto Copy SK Konversi NIP baru legalisir unit kerja 

n. Foto Copy SK Penambahan Masa Kerja (PMK) apabila ada, legalisir unit kerja 

o. Foto Copy Ijazah dan Transkrip nilai terakhir 

p. SKP dua tahun terakhir 

q. Surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan berat selama 1 

tahun terakhir 

r. Surat pernyataan tidak sedang  menjalani proses pidana atau pernah dipidana penjara 

s. Kelengkapan berkas di scan format PDF dalam bentuk CD dan dikirimkan bersamaan 

dengan hardcopy ke BKPSDM 

 

3. Dengan ini saya menyatakan bahwa saya akan menjalankan bebas tugas/cuti besar mulai awal 

bulan ........................ s/d ................................. / tidak akan menjalankan bebas tugas *) 

4. Demikian surat permintaan ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. 

     Hormat Saya, 

 

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

        NIP. 

 
*) Coret yang tidak perlu 


