
           Krui,        Mei 2019 

 

 

Hal : Permohonan diangkat menjadi PPPK 

 

 

Yth. 

Kepada 

Bupati Pesisir Barat 

di- 

Krui 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 

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

Tempat/Tanggal Lahir : …………………………………………. 

Jenis Kelamin  : Pria / Wanita*) 

Agama   : …………………………………………. 

Pendidikan   : …………………………………………. 
      Tahun lulus ………………………… 
Formasi Jabatan  : …………………………………………. 

Lokasi Formasi  : …………………………………………. 

No. Peserta Test  : …………………………………………. 

NIK KTP   : …………………………………………. 

Alamat lengkap  : …………………………………………. 

Nomor Hp / Telp.  : …………………………………………. 
 

Dengan ini mengajukan permohonan untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan 

Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2019.  
 

Sebagai bahan pertimbangan, maka bersama ini Saya sampaikan kelengkapan 

berkas/dokumen yang dipersyaratkan sebagai berikut : 

1. ……………………………………………………………………; 

2. ……………………………………………………………………; 

3. ……………………………………………………………………; 

4. ……………………………………………………………………; 

5. ……………………………………………………………………; 

6. Dst. 
 

Demikian permohonan ini Saya sampaikan dengan sebenarnya, apabila berkas/dokumen 

yang Saya serahkan tidak benar/tidak sesuai dan menyalahi ketentuan yang berlaku, maka 

Saya bersedia dibatalkan dalam Seleksi Pengadaan PPPK serta menanggung segala 

akibatnya. 
 

Atas perkenan dan pertimbangan Bapak diucapkan terima kasih. 

 

  Hormat Saya, 

 

         MATERAI 6000 

 

(ditandatangani & nama jelas) 
 

Catatan Penting : 

1. Surat Lamaran ditulis tangan sendiri pada kertas folio bergaris dengan tinta hitam dan ditandatangani di 

atas Materai Rp 6.000,-. 

2. Penulisan Nama, Tempat tanggal lahir, dan Pendidikan sesuai yang tertera pada Ijazah. 

3. Penulisan kelengkapan berkas/dokumen disesuaikan dengan yang dipersyaratkan pada pengumuman. 

4. Tanggal surat lamaran disesuaikan dengan jangka waktu pemberkasan. 

5. (*) dipilih salah satu. 

Contoh Format surat lamaran PPPK 



 

 

 

 

 

SURAT PERNYATAAN  

 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini :  

 

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

Tempat/Tanggal Lahir : ................................................................................................ 

Agama   : ................................................................................................ 

Alamat    : ................................................................................................ 

    : ................................................................................................ 

 

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Saya : 

 

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang 

sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana 

penjara 2 (dua) tahun atau lebih; 
 

2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak 

dengan hormat sebagai calon PNS atau PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, 

anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat 

sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai Badan Usaha Milik 

Negara dan pegawai Badan Usaha Milik Daerah; 
 

3. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, 

atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; 
 

4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis; 
 

5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau 

Negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah. 

 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan Saya bersedia dituntut di 

pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah, 

apabila dikemudian hari terbukti pernyataan Saya ini tidak benar. 

 

……………, …………… …… 

          

              Yang membuat pernyataan, 

 

 

 

 

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

 

 

Materai 6000 

LAMPIRAN IV 
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA RI 
NOMOR 1 TAHUN 2019 
TENTANG 
PETUNJUK TEKNIS PENGADAAN PEGAWAI 
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA 


