
(Tempat), (Tanggal) Maret 2022 

 

    Kepada 

   Yth. Panitia Seleksi Bakal Calon 

Komisaris dan Direksi PT. 

Banten Global Development 

Lampiran 

Perihal 

: 

: 

....  Berkas 

Lamaran 

 Di – 

Serang 

 

Dengan hormat, 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 

 

Nama : (sesuai dengan KTP dan ijazah) 

Tempat, Tanggal Lahir : (sesuai dengan KTP dan ijazah) 

Pendidikan Terakhir : (sesuai dengan ijazah) 

Pekerjaan : (sesuai dengan jabatan saat ini) 

Jenis Kelamin : (sesuai dengan KTP) 

Agama : (sesuai dengan KTP) 

Alamat Domisili : (sesuai dengan KTP) 

Nomor HP/Whatsapp : (nomor telepon seluler aktif) 

 

Bersama ini Saya sampaikan surat lamaran untuk mengikuti Seleksi 

Bakal Calon (Jabatan yang dipilih) PT. Banten Global Development dan 

akan mengikuti seluruh ketentuan yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi. 

 

Sebagai persyaratan administrasi, berikut Saya lampirkan : 

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk; 

2. Pas Photo Berwarna Ukuran 4x6 (2 lembar); 

3. Daftar Riwayat Hidup; 

4. Fotocopy Ijazah Terakhir; 

5. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang masih berlaku (SKCK); 

6. Surat Keterangan Sehat jasmani dan rohani dan Rumah Sakit Umum 

Pemerintah; 

7. Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Rumah Sakit Umum 

Pemerintah; 

8. Surat Pernyataan yang dibubuhi materai Rp. 10.000,- sesuai format 

yang telah ditentukan yang menyatakan : 

a. tidak tercatat dalam daftar kredit macet di sektor perbankan;  

b. tidak pernah dihukum karena tindak pidana kejahatan;  

c. tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang 

mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit 

berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan 

hukum tetap; 

d. Tidak merangkap jabatan sebagai komisaris pada lebih dari 3 

(tiga) di badan usaha lain; 



e. Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala 

Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota 

legislatif. 

 

Seluruh data dokumen yang Saya lampirkan adalah benar, apabila 

dikemudian hari ditemukan data yang tidak benar, Saya bersedia 

menerima keputusan pembatalan keikutsertaan atau kelulusan menjadi 

(Jabatan yang dipilih) PT. Banten Global Development dan dituntut 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

Demikian surat lamaran ini Saya sampaikan, atas perhatiannya Saya 

ucapkan terima kasih. 

 

Hormat Saya, 

 

 

 

 

 

(Nama Lengkap Pelamar) 

 

 

 

 (*) Catatan : 

1) Tulisan di atas dengan warna MERAH harap diisi sesuai instruksi dan 

diubah kembali menjad warna HITAM; 

2) Bagian (*) Catatan harap dihapus/delete setelah melengkapi data di atas. 

Materai 
 

Rp. 10.000,- 


