
 

USUL PENERBIT SK PENSIUN/JANDA/DUDA/YATIM PIATU 
 

a. Formulir Surat Permintaan Pensiun Janda/Duda/Yatim-Piatu (C1/C2) 

b. Formulir Permintaan Pembayaran (FPP) 

c. Karip (opsional) 

d. Asli dan SK Pensiun almarhum/almarhumah 

e. Surat Pengesahan Tanda Bukti Diri (SPTB) yang disahkan oleh Lurah/Kepala Desa 

f. Surat Kematian yang disahkan oleh Lurah/Kepala Desa 

g. Surat Keterangan Kejandaan/Duda yang disahkan oleh Lurah/Kepala Desa (apabila pemohon 

adalah istri/suami dari almarhum/almarhumah) 

h. Surat Nikah yang disahkan oleh Lurah/Kepala KUA (apabila pemohon adalah anak dari 

almarhum/almarhumah) 

i. Surat Keterangan Kuliah, bagi anak yang telah berusia 21-25 tahun (apabila pemohon adalah 

anak dari almarhum/almarhumah) 

j. Surat keterangan anak belum bekerja/belum menikah (apabila pemohon adalah anak dari 

almarhum/almarhumah) 

k. Pas foto terbaru 3x4, sebanyak 2 lembar 

l. Fotokopi identitas diri (KTP/SIM) pemohon 

 



Kepada Yth.
Pimpinan Departemen / Instansi
……………………………………………………
melalui
Kepala Kantor Cabang
PT TASPEN (PERSERO)
Di-
…………………………………………………..

Dengan hormat ,

Yang bertanda tangan dibawah ini saya ,

N a m a : ………………………………………………………………………………………………………..

Alamat  / tempat tinggal sekarang : ………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

Alamat / tempat tinggal setelah pensiun : ………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

Nomor HP / telepon : ………………………………………………………………………………………………………..

Janda / Duda / Wali anak yatim piatu dari almarhum / almarhumah yang semasa hidupnya :

a. N a m a : ………………………………………………………………………………………………………..

b. NIP/NPP/NPV/NOPEN *) : ………………………………………………………………………………………………………..

c. Surat Keputusan Pensiun : ………………………………………………………………………………………………………..

d. Pangkat dan golongan ruang : ………………………………………………………………………………………………………..

e. Departemen / Instansi *) : ………………………………………………………………………………………………………..

Mengajukan permohonan untuk diberikan pensiun Janda/Duda/Yatim Piatu *) karena :

Almarhum/almarhumah suami/istri/ayah/ibu *)  saya telah meninggal dunia pada tanggal ……………………………………..

di  ………………………………………………………………

Bersama ini saya lampirkan dokumen sebagai berikut :
1 Asli Surat Keputusan Almarhum/Almarhumah.
2 Foto copy surat nikah / KPI / KARIS /KARSU disyahkan oleh Lurah / Kepala Desa .
3 Foro Copy surat kematian dari Lurah/Kepala Desa atau surat kematian dari Rumah Sakit / Puskesmas

 yang dapat pengesahan dari Lurah / Kepala Desa .
4 Daftar Keluarga / SPTB yang telah mendapat pengesahan dari Lurah / Kepala Desa .
5 Surat Keterangan Janda/Duda dari Lurah / Kepala Desa .
6 Surat Kenal Lahir / Akte Lahir bagi anak yang lahir setelah pensiun .
7 Surat keterangan anak belum bekerja dan belum menikah yang disahkan oleh Lurah / Kepala Desa .
8 Surat Perwalian dan Pengadilan Negeri ( bagi wali anak yatim/piatu ).
9 Foto copy Paiagam Penghargaan Bintang Tanda Jasa ( bagi yang memiliki )

10 Surat keterangan tempat tinggal terakhir dan foto copy KTP
11 Pas photo terbaru tanpa tutup kepala dan kaca mata ukuran 4 x 6 cm sebanyak 7 ( tujuh ) lembar ( bagi ABRI

sebanyak 15 lembar ).
12 Struk Penerimaan pensiun yang terakhir ( Carik Dapem/KARIP )

Catatan ( …………………………..…………….… )
Tulis dengan huruf Cetak nama Jelas , Tanda Tangan
*) coret yang tidak perlu atau cap jari tiga tengah kiri

Pemohon

MODEL 
C1/C2

SURAT PERMINTAAN PENSIUN
JANDA / DUDA / YATIM PIATU



 

 

 

 



Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ……………………………………………………………….. Nopen : ……………………………….
Penerima pensiun janda/duda dari almarhum / almarhumah : …………………………………………………..
No.SKEP : ……………………………………………….. Tgl SKEP : ……………………………… Pensiun Pokok Rp ………………..
No.KTP : ……………………………………………….. No HP : ………………………………
Alamat rumah : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………….

Kantor bayar / Bank : ………………………………………………………………

DENGAN INI SAYA BERSEDIA MENGANGKAT SUMPAH BAHWA SAYA :
a. Menyatakan yang sebenarnya dalam surat pernyataan ini
b. Menikah lagi : ya / tidak *)
c. Saya menerima pensiun rangkap dengan kelompok pensiun : ……………………………….. Nip/Nopen : ………………………….
d. Bekerja lagi pada suatu Jawatan Negara : ya / tidak *)
e. Keluarga yang masih menjadi tanggungan sebagai berikut :

No.
1
2
3

1.  Saksi I : ………………………………………………….. …………….., ……………………….20 …

jari

2. Saksi II : …………………………………………………..

Diisi oleh Pamong Praja : ( ………………………………………… )
Camat / Lurah / Kepala Desa :
1. Mereka yang tersebut diatas adalah benar orang yang berhak atas pensiun yang dimaksud dalam surat Keputusan 
    tersebut diatas dan pada hari masih hidup .
2. Keterangan - keterangan yang bersangkutan telah diperiksa sesuai bukti yang sah.
3. Susunan keluarga ini sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor :  …………………………………….

Lurah / Kepala desa  **)

( ………………………………………… )
NIP.

Keterangan

yang menerangkan 
tanda tangan atau cap tiga

tengah tangan kiri

Nama Hub.Keluarga Tgl Lahir

Pasphoto
penerima
pensiun

*    Coret yang tidak perlu
**  Diisi oleh Lurah / Kepala Desa

tidak boleh atas nama
Perbaiki data yang tidak sesuai

Untuk Petugas

SPTB
Surat Pengesahan Tanda Bukti Diri
( Keterangan masih hidup dan Daftar Keluarga dll )


