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………., ………………………. 

 

Kepada 

Yth. Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional 

di 

Jakarta 

 

Disampaikan dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama     : (Nama Lengkap Tanpa Gelar) 

NIK     : ……………………………………………………. 

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

Jenis Kelamin    : ……………………………………………………. 

Agama     : ……………………………………………………. 

Pendidikan Terakhir   : (Pendidikan saat melamar menjadi PPPK) 

Formasi Jabatan yang Dilamar  : ……………………………………………………. 

Unit Kerja yang Dilamar  : ……………………………………………………. 

Alamat Domisili   : (Alamat tinggal saat ini) 

E-mail aktif    : ……………………………………………………. 

Nomor Handphone aktif  : ……………………………………………………. 

 

Dengan ini menyampaikan permohonan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 

(PPPK) Teknis di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tahun 2022. 

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan dokumen sebagai berikut: 

1. Surat Lamaran yang diketik menggunakan Komputer, materai Rp10.000,- dan 

ditandatangani dengan pena berwarna hitam; 

2. Daftar Riwayat Hidup; 

3. Surat Keterangan Pengalaman Kerja (SK Penugasan serta rekomendasi pengalaman kerja 

dan berkinerja baik) dibidang yang relevan dengan jabatan fungsional dan/atau rencana 

penempatan yang akan dilamar, paling singkat 2 (dua) tahun yang dikeluarkan oleh 

instansi/unit swasta/pemerintah dan ditandatangani oleh paling rendah Pejabat Pimpinan 

Tinggi Pratama/Eselon II, bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada Instansi 

Pemerintah atau paling rendah Direktur/Kepala Divisi/setingkat yang membidangi Sumber 

Daya Manusia, bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada perusahaan 

swasta/lembaga swadaya non pemerintah/yayasan; 

4. Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli (e-KTP) atau Surat Keterangan telah melakukan rekaman 

kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil);  

5. Surat Pernyataan yang berisikan 5 poin, diketik dan ditandatangani dengan pena bertinta 

hitam di atas materai Rp10.000,-; 

6. Scan berwarna surat akreditasi Perguruan Tinggi dengan Program Studi saat kelulusan atau 

dengan cetakan tangkapan layar (screen capture) Direktori Hasil Akreditasi Program Studi 

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang memuat status akreditasi dan 

prodi pelamar yang berasal dari portal https://banpt.or.id; 

https://banpt.or.id/
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7. Ijazah asli yang digunakan untuk melamar seleksi PPPK (scan berwarna); 

8. transkrip nilai asli yang digunakan untuk melamar seleksi PPPK (scan berwarna); 

9. Pas foto berlatar belakang warna merah (bagi pria dan wanita menggunakan kemeja putih); 

10. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter unit pelayanan kesehatan pemerintah; 

11. Sertifikat asli sesuai dengan bidang jabatan yang dilamar dan dikeluarkan oleh lembaga 

sertifikasi profesi dan bagi pelamar jabatan Ahli Pertama – Pengelola Pengadaan 

Barang/Jasa wajib melampirkan sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa tingkat 

dasar/level 1 (scan berwarna); 

12. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen, diketik dan ditandatangani dengan pena bertinta 

hitam di atas materai Rp10.000,-.; 

13. Dokumen lainnya sesuai yang dipersyaratkan. 

Demikian surat lamaran ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ditemukan 

data/keterangan yang tidak benar, maka saya menerima keputusan panitia membatalkan kelulusan 

saya pada seleksi PPPK Teknis di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional 

Tahun 2022. 

Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. 

 

 Hormat Saya, 

 

 

                             ditandatangani 

 

 

(Nama Lengkap) 

 

 

materai 

Rp 10.000,- 


