
SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ………………………………………………………
Tempat/ Tgl. Lahir : ………………………………………………………
No. KTP : ………………………………………………………
Alamat : ………………………………………………………

………………………………………………………
Dengan ini saya menyatakan sebagai berikut :
1. Warga Negara Indonesia;
2. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang

telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana
kejahatan;

3. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai suatu instansi
pemerintah ataupun swasta;

4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. Tidak memiliki hubungan keluarga dengan salah seorang pegawai Perusahaan yang

meliputi kakak-adik kandung/tiri/angkat, orang tua-anak kandung/tiri/angkat;
6. Memiliki jenjang pendidikan dan program studi dengan kualifikasi pendidikan sesuai

persyaratan;
7. Sehat jasmani, rohani dan jiwa/mental;
8. Tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekusor, dan zat adiktif

lainnya (NAPZA);
9. Mematuhi seluruh tata tertib pelaksanaan rekrutmen dan seleksi Management Trainee

yang berlaku;
10. Seluruh persyaratan dokumen yang diunggah dan data lamaran yang diserahkan

dapat saya pertanggungjawabkan kebenarannya (bukan palsu);
11. Bersedia untuk menjalani masa ikatan dinas selama 5 (lima) tahun serta tidak

mengajukan pindah/mutasi tempat tugas di seluruh wilayah kerja Perusahaan;
12. Bersedia untuk membayar denda/penalti yang ditetapkan apabila saya mengundurkan

diri sebelum berakhirnya masa ikatan dinas;
13. Belum menikah dan bersedia untuk menunda pernikahan selama 2 (dua) tahun sejak

diterima sebagai Management Trainee Perusahaan;
14. Apabila saat proses seleksi terdapat salah satu pernyataan pada angka di atas terbukti

atau ditemukan berseberangan atau tidak sesuai dan/atau tidak benar, maka saya
menerima keputusan yang diberikan oleh Perusahaan untuk membatalkan
keikutsertaan/kelulusan saya pada seleksi Management Trainee;

15. Apabila di kemudian hari salah satu pernyataan pada angka diatas terbukti atau
ditemukan berseberangan atau tidak sesuai dan/atau tidak benar, maka saya
menerima keputusan yang diberikan oleh Perusahaan;

16. Dalam hal sebagaimana dimaksud pada angka 14 dan 15 terpenuhi, maka saya tidak
akan melayangkan tuntutan dan/atau gugatan dan/atau klaim dalam bentuk apapun
kepada Perusahaan.

Demikian surat pernyataan ini Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya
dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tanpa tekanan dan paksaan dari pihak
manapun dan dalam bentuk apapun.

………………….., ……………………..
Yang membuat pernyataan

Materai Rp. 10.000;

( )


