
 

Jakarta,     November 2020 
 
 

Yth. Ketua Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Direksi 

Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek 

Gelora Bung Karno (PPKGBK) 
di 

Jakarta  

 
 
 
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:  

Nama : ……………………. 

NIK/NIP : ……………………. 

 

Dengan ini mengajukan lamaran untuk mengikuti Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Direksi 
Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno, pada jabatan : 

 

………………………………………………………… 

 

Sebagai  bahan pertimbangan Panitia Seleksi, bersama ini saya lampirkan dokumen 
persyaratan administrasi sebagai berikut: 

 
1. daftar riwayat hidup; 
2. fotokopi Kartu NPWP; 
3. fotokopi Kartu Tanda Penduduk; 
4. fotokopi bukti penyerahan SPT 2 (satu) tahun terakhir, 
5. fotokopi bukti penyerahan LHKPN/LHKASN dalam jabatan terakhir bagi PNS*); 
6. salinan sah ijazah yang dipersyaratkan; 
7. surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh Dokter Pemerintah; 
8. surat keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, 

dan zat adiktif lainnya yang dikeluarkan oleh Dokter Pemerintah; 
9. pasfoto terbaru berwarna ukuran 4x6 sebanyak tiga lembar. 
10. surat pernyataan di atas kertas bermaterai Rp6.000,00 yang berisi: 

a. tidak menjadi anggota dan atau menjabat sebagai  pengurus partai politik; 
b. tidak sedang menjadi tersangka dan atau terdakwa dalam proses peradilan; 
c. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan  hukum tetap; 
d. tidak pernah menjadi Anggota Direksi, Komisaris, atau Dewan Pengawas pada badan 

hukum yang dinyatakan pailit karena kesalahan yang bersangkutan; 
e. tidak pernah diberhentikan tidak  dengan  hormat sebagai Anggota Direksi, 

Komisaris, atau Dewan Pengawas pada badan hukum lainnya; 
11. surat persetujuan dan Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat Yang Berwenang*); 
12. surat keterangan tidak pemah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau berat dalam 

kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, serta tidak sedang menjalani hukuman disiplin/tidak 

dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan di atas kertas bermaterai Rp6.000,00 yang ditandatangani oleh 

Pejabat Pembina Kepegawaian/Pejabat Yang Berwenang*). 

 

Demikian surat lamaran ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila dikemudian hari 
ditemukan data yang tidak benar, maka saya menerima keputusan panitia untuk membatalkan 
keikutsertaan/kelulusan saya pada Seleksi Terbuka ini. 

 

Hormat Saya, 

 
                                                                        Materai 

                                                                            Rp6.000,- 
 

(Nama Lengkap) 
    

 

Keterangan: *) dilampirkan khusus bagi pelamar yang berstatus PNS 


