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UNDANG-UNDANG RI NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN Pasal 126 Huruf c : 
Setiap orang yang dengan sengaja memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar 
untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak  
Rp500.000.000,00. 

 
SURAT PERNYATAAN 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama :  

Tempat dan Tanggal Lahir : 

Alamat : 

Pekerjaan : 

Nomor KTP (NIK) :

  

Dengan ini menyatakan :  
1. Bahwa saya sampai saat ini belum memiliki paspor RI dan belum pernah mengajukan permohonan paspor 

di Kantor Imigrasi atau perwakilan RI di luar negeri. 
2. Bahwa saya telah memiliki paspor dengan data : 

Nama di Paspor :  

Nomor Paspor : 

Kantor yang mengeluarkan : 

Tanggal Pengeluaran : 

3. Bahwa saya tidak akan menyerahkan paspor tersebut kepada orang lain yang tidak berhak. 

4. Bahwa saya tidak akan melakukan perubahan, menghilangkan, atau merusak paspor tersebut. 

5. Maksud keberangkatan saya keluar negeri dalam rangka …………………………………………………… 

yaitu ke Negara ……………………………………………………………………………………………………… 

6. Bahwa saya tidak akan bekerja atau menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. 
7. Semua persyaratan yang saya ajukan dalam rangka permohonan paspor adalah benar, sah, dan tidak 

palsu atau dipalsukan. 
 
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dengan penuh kesadaran tanpa paksaan dalam 
bentuk atau cara apapun serta dari siapapun juga dan apabila ternyata dikemudian hari pernyataan saya 
tidak benar, maka saya bersedia dituntut sesuai peraturan perundangan yang berlaku. 

 
 
 
 
 
 
 

Catatan : 
1. Coret nomor 2 apabila belum memiliki paspor 
2. Coret nomor 1 apabila telah memiliki paspor 

 
Sampit,  
Yang Menyatakan, 
 
 
 
 
 
( ........................................................................ ) 

 

Materai 

10000 

http://sampit.imigrasi.go.id/

