






























LAMPIRAN II SURAT PENGUMUMAN 
NOMOR : 810/0248/BKPSDM/2023 
TENTANG 
HASIL AKHIR PASCA SANGGAH SELEKSI 
CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA 
UNTUK JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN  
TAHUN ANGGARAN 2022 

 
 
CONTOH SURAT LAMARAN 
 
 
 
 

Balikpapan,        Januari 2023 
Kepada Yth, 
Wali Kota Balikpapan 
di- 
     Balikpapan 

 
 
Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama     : ………………………………………………………………….. 

Tempat Lahir    : ………………………………………………………………….. 

Tanggal Lahir    : ………………………………………………………………….. 

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

Pendidikan    : ………………………………………………………………….. 

Alamat     : ………………………………………………………………….. 

Agama     : ………………………………………………………………….. 

No Telepon/HP   : ………………………………………………………………….. 

Alamat e-mail    : ………………………………………………………………….. 

 

Dengan ini menyampaikan permohonan kepada Bapak untuk diangkat sebagai Pegawai 

Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan di Lingkungan 

Pemerintah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2023 dalam jabatan 

…………………………………………….  unit kerja penempatan …………………………………………… 

Sebagai bahan pertimbangan bapak, bersama ini saya lampirkan scan asli jelas, berwarna, 

dan tidak terpotong : 

1. Surat lamaran ditandatangani diatas materai Rp. 10.000,- dengan mencantumkan nama 

lengkap, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, pendidikan, alamat, Agama, No 

Telepon/HP, Alamat e-mail, nama jabatan yang dilamar, dan unit kerja penempatan yang 

dilamar; 

2. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) yang masih berlaku/Surat Keterangan dari 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 

3. Daftar Riwayat Hidup yang telah ditempel foto berlatar warna merah dan ditandatangani 

diatas materai Rp.10.000,-; 

4. Ijazah yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan; 

5. Transkrip nilai yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan; 

6. Surat pernyataan 5 poin bertandatangan diatas materai Rp.10.000,-; 

7. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik 

Indonesia sesuai dengan tempat domisili. 



8. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter 

yang bekerja di Rumah Sakit Pemerintah; 

9. Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, precursor, 

dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit Pelayanan Kesehatan 

Pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada badan/lembaga yang diberikan 

kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud; 

10. Scan (pdf) STR asli bukan STR Internship yang masih berlaku pada saat pelamaran 

dengan jabatan yang dilamar, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis dalam 

STR; 

11. Surat Rekomendasi Pengalaman Kerja dan Berkinerja Baik sesuai dengan Peraturan 

Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan yang ditandatangani oleh 

Pimpinan unit bekerja yang sesuai dengan jabatan yang dilamar (pejabat definitif bukan 

Plt); 

12. Surat Rekomendasi/ Surat Keterangan bagi yang sudah berusia minimum 35 tahun telah 

bekerja paling sedikit 3 (tiga) tahun secara terus- menerus yang ditandatangani oleh 

Kepala unit fasilitas layanan kesehatan instansi pemerintah tempat pelamar bekerja saat 

ini (pejabat definitif bukan Plt);* 

13. SK Penugasan dari Kementerian Kesehatan bagi pelamar yang sedang dan/atau telah 

melaksanakan pengabdian pelayanan kesehatan masyarakat;* 

14. Surat Rekomendasi/ Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Kepala unit fasilitas 

layanan kesehatan instansi pemerintah tempat pelamar bekerja saat ini (pejabat definitif 

bukan Plt).* 

 

Demikian surat lamaran ini dibuat, adapun seluruh data dan dokumen yang saya berikan 

adalah benar. Apabila dikemudian hari ditemukan data yang tidak benar, maka saya bersedia 

menerima keputusan panitia membatalkan kelulusan saya pada Seleksi Penerimaan Pegawai 

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan di Lingkungan 

Pemerintah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2022. 

Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. 

 

Hormat saya,  

         Materai Rp.10.000., 

 

 

         TTD 

         (Nama Lengkap) 
 
 
 
 
 
 
Keterangan : 
*Hanya dituliskan dan dilampirkan bagi pelamar yang memiliki kriteria tersebut. 
 
 
 
 
 
 



LAMPIRAN III SURAT PENGUMUMAN 
NOMOR : 810/0248/BKPSDM/2023 
TENTANG 
HASIL AKHIR PASCA SANGGAH SELEKSI 
CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA 
UNTUK JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN  
TAHUN ANGGARAN 2022 

 
 
 
 

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 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 di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar. 
 
 
 
        Balikpapan, ……………………...2023 
              Yang membuat pernyataan, 
 
 
         Materai Rp. 10.000,- 
 
 
                     (NAMA LENGKAP) 
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