
Lampiran 1 

 

SURAT LAMARAN 

 

Yth Direktur Utama RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita 

Di 

Jakarta 

 

Dengan hormat, 

Bersama ini saya, 

 Nama : .......................................... 

 No. KTP : .......................................... 

No.HP : ........................................... 

Email : ............................................ 

Hendak melamar di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita di jabatan 

................................................. 

Bersama lamaran ini kami lampirkan berkas berupa (harap beri tanda √ di berkas yang dilampirkan) : 

o Surat lamaran sesuai lampiran 1 bermaterai Rp. 6.000,-; 

o Fotocopy ijazah pendidikan; 

o Fotocopy transkrip nilai; 

o Fotocopy surat keterangan akreditasi program studi sesuai yang dipersyaratkan; 

o Fotocopy Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku atau Surat Keterangan 

Pengurusan STR; 

o Fotocopy sertifikat pelatihan yang relevan terhadap jabatan yang dilamar; 

o Fotocopy surat keterangan pengalaman kerja; 

o Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan telah melakukan rekaman kependudukan 

yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil); 

o Pasfoto ukuran 4 x 6 berwarna terbaru; 

o Surat Penyataan diatas kertas bermaterai Rp. 6.000,-; 

o Lembar bukti pendaftaran online 

Demikian lamaran ini kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. 

 

        Jakarta, ... Maret 2019 

              

       Materai Rp. 6.000,- 

 

(....................................................................) 



Lampiran 2 

 

SURAT PERNYATAAN 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama   : 

Tempat / Tgl Lahir : 

Pendidikan  : 

Alamat   : 

 
Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa : 
 

1. Saya bersedia bekerja di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita sekurang-kurangnya 
5 (lima) tahun, kecuali diakhiri oleh pihak Rumah Sakit. 
 

2. Saya akan mengikuti segala peraturan yang berlaku, termasuk Peraturan Internal di Rumah Sakit 
Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita. 

 
3. Saya tidak akan menuntut untuk diangkat menjadi Pegawai Tetap Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh 

Darah Harapan Kita dan atau menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Kesehatan RI. 
 

4. Saya tidak terikat kontrak dengan instansi maupun perusahaan lainnya. 
 

5. Saya bersedia ditempatkan di unit kerja manapun sesuai dengan kebutuhan Rumah Sakit Jantung dan 
Pembuluh Darah Harapan Kita. 
 

6. Saya akan melaksanakan tugas sesuai standar yang berlaku, dan selalu sesuai dengan etika profesi 
serta etika pegawai Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita. 

 
7. Saya tidak pernah terlibat dalam pengedaran dan penggunaan Psikotropika dan obat bahan berbahaya 

(Narkoba) / NAPZA .  
  

8. Saya tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dan/atau tidak sedang 
dalam menjalani proses hukum pidana. 

 
9. Apabila saya mengundurkan diri sebelum masa kerja 5 tahun, maka saya bersedia membayar denda 

sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) ke Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan 
Kita. 
  

10. Apabila saya melanggar maka saya bersedia untuk dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

 
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dari pihak manapun, untuk dapat 
digunakan sebagaimana mestinya. 
 
            Jakarta,   ... Maret 2019 
            Yang membuat pernyataan, 
 
 
                                                     Materai 6000 
 

             (    ) 


