
 

SURAT PERNYATAAN 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama      : 

 Tempat, Tanggal Lahir    : 

 Pendidikan/Universitas    : 

 Alamat Pribadi (Sesuai KTP/SIM)  : 

 Alamat Orang Tua (Bukan Tempat Kos/Sewa) : 

dengan ini menyatakan bahwa : 

1. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah kerja PT PJB Services dan mematuhi aturan yang 

berlaku di PT PJB Services apabila dinyatakan diterima sebagai peserta diklat On The Job 

Training dan karyawan PT PJB Services. 

2. Tidak pernah terlibat dalam masalah/penyalahgunaan narkotika, psikotropika, zat adiktif 

ataupun obat-obat terlarang lainnya. 

3. Tidak akan menuntut pengakuan atas ijazah yang saya miliki apabila jenjang pendidikan 

terakhir saya lebih tinggi dibandingkan dengan jenjang pendidikan yang saya lamar 

4. Tidak mempunyai ikatan dinas dengan instansi lain dan tidak sedang menerima beasiswa 

pendidikan dari instansi lain yang bersifat mengikat/ikatan dinas. 

5. Tidak akan mengganggu gugat hasil keputusan seleksi rekrutmen PT PJB Services. 

6. Semua berkas yang dikirimkan adalah benar sesuai dengan aslinya. 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sesuai dengan 

keperluan. Apabila pada suatu saat saya melanggar pernyataan yang telah saya buat diatas, saya 

bersedia mempertanggungjawabkan segala konsekuensi yang timbul menurut hukum yang berlaku. 

 

.....................................,........................................2016 

 

  Materai Rp. 6.000,- 

 

(      ) * 

 

 

 

*Ditanda tangani oleh peserta 

 

 

 



 

SURAT PERNYATAAN   

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,  

Nama  : 

Pekerjaan : 

Alamat  : 

Nomor Telepon : 

 

Merupakan orang tua/wali* dari anak: 

Nama  : 

Alamat  : 

Nomor Telepon : 

Nomor Tes : 

 

dengan ini menyatakan bahwa :  
 
1. Anak Saya siap ditempatkan diseluruh Indonesia apabila diterima menjadi peserta OJT di PT PJB 

Services.  

2. Siap membayar denda apabila anak saya mengundurkan diri dan/atau melakukan pelanggaran 
disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PT PJB Services dalam kurun waktu masa OJT 
(1 tahun) dan/atau Ikatan Dinas Karyawan PT PJB Services (3 tahun setelah diangkat menjadi 
Karyawan)  dengan besaran sebagai berikut: 

LATAR BELAKANG 
PENDIDIKAN 

DENDA 

MASA OJT 
MASA IKATAN DINAS 

KARYAWAN 

S1/D4 Rp   45,000,000 Rp     100,000,000 

D3 Rp   45,000,000 Rp      75,000,000 

SLTA/SMK Rp   40,000,000 Rp      50,000,000 

 

3. Tidak akan mengganggu gugat hasil keputusan seleksi rekrutmen PT PJB Services.  
 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan untuk dapat dipergunakan sesuai 
dengan keperluan di kemudian hari. Apabila pada suatu saat saya melanggar pernyataan yang telah 
saya buat diatas, saya bersedia mempertanggungjawabkan segala konsekuensi yang timbul sesuai 
dengan hukum yang berlaku. 
 
 
                                                                             …………………….., ……………………………….2016 

                                                                                       Materai Rp. 6.000,- 

 

                                                                            

                                                                         (                                                                                   ) ** 

 

Keterangan: 

Mohon surat ini dibawa saat penandatanganan kontrak OJT 

*coret yang tidak perlu 

** Ditanda tangani oleh Orang Tua Wali Peserta 

 

 


