
MATERAI 10.000 

Format Surat Pernyataan  

 
 

SURAT PERNYATAAN  

Yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama :  

Tempat, Tanggal Lahir :  

Nomor KTP/Identitas :  

Jenis Kelamin : 

Alamat :   

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya : 

1. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan; 

2. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan jabatan yang dilamar; 

3. Tinggi badan sesuai dengan persyaratan minimal 160 cm (Pria) dan 155 cm (wanita)*; 

4. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkotika  dan obat-obatan terlarang  atau sejenisnya 

(Surat Keterangan Bebas Narkoba/NAPZA dari Rumah Sakit Pemerintah setempat yang masih 

berlaku wajib dilengkapi setelah peserta dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir); 

5. Tidak bertato / bekas tato dan tindik / bekas tindik anggota badan lainnya selain di telinga kecuali 
yang disebabkan oleh ketentuan agama atau adat (wanita)* dan tidak bertato / bekas tato dan 
tindik / bekas tindik anggota badan lainnya yang disebabkan oleh ketentuan agama atau adat 
(pria)*; 

6. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; 
7. Bersedia mengabdi pada instansi Bakamla RI dan tidak mengajukan pindah dengan alasan 

apapun paling singkat selama 5 (lima) tahun sejak TMT PPPK; 
8. Bersedia mengikuti Coast Guard Basic Training Bakamla RI;  
9. Apabila peserta mengundurkan diri setelah diumumkan lulus seleksi PPPK Bakamla RI (belum 

diangkat sebagai PPPK) bersedia mengembalikan kerugian negara sebesar Rp. 30.000.000,00 
(tiga puluh juta rupiah); 

10. Apabila mengundurkan diri sebagai PPPK Bakamla RI kurang dari 5 (lima) tahun sejak TMT 
PPPK, bersedia mengembalikan kerugian negara sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta 
rupiah) yang merupakan biaya penerimaan serta siap untuk digugat secara perdata untuk 
kerugian immateriil minimal sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah); 

11. Dalam hal PPPK Bakamla RI diberhentikan, hanya dapat dilaksanakan sesuai dengan Peraturan 
Perundang-undangan melalui keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Bakamla RI; dan 

12. Seluruh dokumen yang disampaikan untuk mengikuti seleksi PPPK Bakamla RI Tahun 2022 
adalah Benar. 

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, apabila dikemudian hari ditemukan 

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

saya pada seleksi PPPK Badan Keamanan Laut RI Tahun Anggaran 2022. Atas perhatiannya diucapkan 

terima kasih. 

 
                                                                            ……….., …..             2022 

 Yang membuat pernyataan 
 

  
ditandatangani 

 (Nama Lengkap) 


