








Sidikalang,                        2022 
 
Kepada  

     Yth. BUPATI DAIRI 
Perihal :  Permohonan untuk diangkat menjadi     
               Calon Pegawai Negeri Sipil                   di – 
   Sidikalang 
 

Dengan hormat, 
 

 Berkenaan dengan Pengumuman Bupati Dairi Nomor :  813/0802, tanggal 26 Januari 2022 Tentang 
Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil dari Formasi Lulusan Sekolah Tinggi Transportasi Darat di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2021, saya yang bertanda tangan di bawah ini : 
N a m a    : (sesuai Ijazah dan menggunakan huruf kapital) 
Tempat/Tanggal lahir  : (tempat menunjukkan nama Kabupaten/Kota) 
Jenis kelamin    : Pria / Wanita 
Agama    : .............................................................................. 
Alamat lengkap (sesuai KTP) : Jl. .............................................................................. 

Desa/Kelurahan  : …………………………………… 
Kecamatan   : ................................... 
Kab./Kota   :  .................................. 
Provinsi   : ................................... 
Kode Pos   : ................................... 

No. Telp/HP.    : .............................................................................. 

E-mail     : .............................................................................. 
 

dengan ini mengajukan permohonan untuk dapat kiranya diangkat menjadi Calon Pegawai  Negeri Sipil 
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun 2021 sebagai …………………………… (sesuai nama jabatan), 
dengan kualifikasi pendidikan……………………..  (sesuai kualifikasi pendidikan). 
 

Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak, bersama ini turut saya lampirkan syarat-syarat kelengkapan 
administrasi sebagai berikut : 
a. Fotokopi sah Ijazah dan Transkrip Nilai yang dilegalisir terbaru oleh Pejabat yang berwenang, sebanyak 1 

(dua) lembar (menunjukkan Ijazah dan Transkrip Asli pada saat pendaftaran ulang); 
b. Pas foto berwarna ukuran 3 x 4 cm dengan latar berlakang warna merah, sebanyak 6 (enam) lembar; 
c. Daftar riwayat hidup yang ditandatangani oleh peserta dan bermeterai serta ditempel pas foto ukuran 3 x 4 

cm (sesuai anak lampiran 3 Peraturan BKN Nomor : 14 Tahun 2018 tanggal 27 September 2018), sebanyak 
1 (satu) set; 

d. Fotokopi Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) yang masih berlaku yang dilegalisir oleh 
pejabat berwenang, sebanyak 1 (satu) lembar; 

e. Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari POLRI ditambah fotokopi yang dilegalisir, sebanyak 1 
(satu) lembar; 

f. Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat Jasmani dan Rohani dari Dokter Pemerintah ditambah fotokopi yang 
dilegalisir, sebanyak 1 (satu) lembar; 

g. Asli Surat Keterangan Tidak Mengkomsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekusor dan zat 
adiktif lainnya dari Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah ditambah fotokopi yang dilegalisir, sebanyak 1 
(satu) lembar; 

h. Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh peserta dan bermeterai (sesuai anak lampiran 4 Peraturan BKN 
Nomor : 14 Tahun 2018 tanggal 27 September 2018), sebanyak 1 (satu) lembar yang berisi tentang : 
- Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai 

kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan; 
- Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat 

sebagai Calon Pegawai Negeri/Pegawai Negeri, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai 
BUMN/BUMD atau Pegawai Swasta; 

- Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri/Pegawai Negeri; 

- Tidak menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. 
- Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan 

oleh Pemerintah; 
i. Surat pernyataan yang ditandatangani oleh peserta dan bermeterai yang isinya : bersedia tidak memohon 

pindah dari Kabupaten Dairi minimal 10 (sepuluh) tahun setelah diangkat menjadi PNS, sebanyak 1 (satu) 
lembar; 
 

Demikian permohonan ini saya ajukan dengan harapan semoga Bapak dapat mempertimbangkannya, 
atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. 

 

Hormat saya, 
 
 
 
 
................................... 
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ANAK LAMPIRAN 4     

  KEPUTUSAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 

 NOMOR : 14 TAHUN 2018 

 TANGGAL : 27 SEPTEMBER 2018 

 TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENGADAAN  

    PEGAWAI NEGERI SIPIL 

 
 

SURAT PERNYATAAN 
 

 Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama    :  

Tempat dan tanggal lahir : 

Agama   : 

Alamat   : 

 Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya : 

1. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan 

pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena 

melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan : 

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

tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri, atau diberhentikan tidak dengan 

hormat sebagai pegawai swasta. 

3. Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri/Pegawai Negeri. 

4. Tidak menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik. 

5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia atau 

negara lain yang ditentukan oleh pemerintah; 

 Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia 

dituntut di muka pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang 

diambil oleh pemerintah, apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini 

tidak benar. 

     …………,……………………2022 
 

       Yang membuat pernyataan 
 
 

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

Meterai Rp. 

10.000,- 


