FORMAT SURAT LAMARAN

Madiun, ………………..……… 2017
Yang terhormat,
Walikota Madiun
Melalui Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II)
Pemerintah Kota Madiun
di –
Madiun
Sehubungan dengan pengumuman Nomor : ……………………………….. tentang
Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) di Lingkungan
Pemerintah Kota Madiun Tahun 2017, saya yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama
:
NIP
:
Tempat dan tanggal lahir :
Pangkat/Gol. Ruang
:
Jabatan
:
Alamat
:
mengajukan diri untuk mengikuti Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi
Pratama
di
Lingkungan
Pemerintah
Kota
Madiun,
untuk
Jabatan…………………………………………………………………………………………………………
Saya bersedia mengikuti seluruh rangkaian/tahapan seleksi sesuai dengan jadwal
dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh panitia seleksi.
Sebagai kelengkapan pendaftaran,
persyaratan yang telah ditentukan.

terlampir

saya

sampaikan

Demikian saya sampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,
Materai
Rp. 6000

(NAMA LENGKAP)

dokumen

FORMAT
PERSETUJUAN PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN

Kami selaku Pejabat Pembina Kepegawaian, menyatakan bahwa :
Nama
NIP
Pangkat/Gol. Ruang
Jabatan
Instansi

:
:
:
:
:

Telah memenuhi persyaratan administrasi dan pada prinsipnya kami menyetujui/
merekomendasikan yang bersangkutan untuk mengikuti seleksi Jabatan Pimpinan
Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun 2017.
……………, ………………………………
Pejabat Pembina Kepegawaian,

(…………………………..)

*) Khusus bagi pelamar PNS dari luar Pemerintah Kota Madiun

FORMAT
SURAT PERNYATAAN TIDAK MENJADI PENGURUS/ANGGOTA
PARTAI POLITIK

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama
:
NIP
:
Tempat dan tanggal lahir :
Pangkat/Gol. Ruang
:
Jabatan
:
Alamat
:
dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya tidak menjadi
pengurus ataupun anggota partai politik.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia
dituntut dimuka pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil
oleh Pemerintah, apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

……………, ………………………………
Yang Membuat Pernyataan,
Materai
Rp. 6000

(NAMA LENGKAP)

FORMAT
SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH DIHUKUM PENJARA/KURUNGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama
:
NIP
:
Tempat dan tanggal lahir :
Pangkat/Gol. Ruang
:
Jabatan
:
Alamat
:
dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya tidak pernah dihukum
penjara/kurungan, berdasarkan keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai
kekuatan hukum yang tetap.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia
dituntut dimuka pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil
oleh Pemerintah, apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

……………, ………………………………
Yang Membuat Pernyataan,
Materai
Rp. 6000

(NAMA LENGKAP)

FORMAT
SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG DALAM PROSES/DALAM MASA
MENJALANI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT SEDANG/BERAT

Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama
:
NIP
:
Tempat dan tanggal lahir :
Pangkat/Gol. Ruang
:
Jabatan
:
Alamat
:
dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya tidak sedang dalam
proses/dalam masa menjalani hukuman disiplin tingkat sedang/berat.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia
dituntut dimuka pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil
oleh Pemerintah, apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

……………, ………………………………
Yang Membuat Pernyataan,
Materai
Rp. 6000

(NAMA LENGKAP)

FORMAT
PAKTA INTEGRITAS
Saya yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama

:

NIP

:

Pangkat/ Golongan Ruang :
Tempat/ Tanggal Lahir

:

Jabatan sekarang

:

Alamat

:

Dalam rangka mengikuti seleksi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di
Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun 2017, dengan ini menyatakan bahwa
saya :
1.

Tidak akan melakukan komunikasi yang mengarah kepada Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme (KKN).

2.

Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

3.

Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/

berwenang apabila

mengetahui ada indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
4.

Tidak memberikan sesuatu yang berkaitan dengan seleksi pengisian jabatan
pimpinan tinggi pratama ini, yang dapat dikategorikan sebagai suap dan atau
gratifikasi.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam pakta integritas
ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Mengetahui :

................., ……...........................

Atasan Langsung,

Yang Membuat Pernyataan,

(NAMA LENGKAP)

(NAMA LENGKAP)

NIP.

