
Lampiran 2 Pengumuman
Nomor : 810/            /BKD-PPI/I/2019
Tanggal : Januari 2019

Contoh Surat Lamaran

Sampit, ...................……….................. 2019

Perihal : Mohon diangkat menjadi Calon PNS
di Lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur

Yth.

K e p a d a

Bapak Bupati Kotawaringin Timur
u.p. Kepala Badan Kepegawaian Daerah
di -

S a m p i t

Saya yang bertanda tangan di bawah ini  :
a. N a m a :

b. Tempat Lahir (Kab/Kota) :

c. Tanggal Lahir :

d. Jenis Kelamin :

e. NIK :

f. Agama :

g. Status : Menikah/Belum menikah/Janda/Duda *)

h. Kualifikasi Pendidikan / Jurusan :

i. Nama jabatan yang dilamar :

j. Unit kerja penempatan :

k. Alamat lengkap :

l. No. Telp./HP :

dengan ini menyampaikan permohonan kepada Bapak, agar dapat diangkat menjadi Calon Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur. Sebagai bahan
pertimbangan Bapak, maka bersama ini saya lampirkan :

1. Ijazah Asli, salinan ijazah sah dan transkrip nilai dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sesuai
formasi jabatan yang dilamar sebanyak 2 (dua) lembar;

2. Salinan sah KTP atau fotokopi surat keterangan telah melakukan perekaman kependudukan yang
dikeluarkan oleh Disdukcapil, Kartu Keluarga, ijazah SD, SMP dan SMA dilegalisir oleh pejabat
yang berwenang  sebanyak 2 (dua) lembar;

3. Asli Daftar riwayat hidup sebanyak 2  (dua) set;

4. Asli dan salinan legalisir Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku;
5. Asli dan salinan legalisir surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Rumah Sakit Pemerintah

yang masih berlaku;

6. Asli dan salinan legalisir Surat Keterangan Bebas Narkoba (tidak mengonsumsi/menggunakan
narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya) dan Hasil Tes dari Rumah Sakit
Pemerintah;

7. Fotokopi Surat Tanda Registrasi (STR) khusus Tenaga Kesehatan, dilegalisir oleh pejabat yang
berwenang  sebanyak 2 (dua) lembar;

8. Asli surat pernyataan tidak pernah dipidana dengan pidana penjara, dll sebanyak 2 (dua) lembar;

9. Asli surat pernyataan bersedia mengabdi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur
dan tidak mengajukan pindah baik pindah antar unit dalam lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur maupun pindah instansi dengan alasan apapun sekurang-
kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun sejak TMT PNS sebanyak 2 (dua) lembar;



10. Salinan sah bukti pengalaman kerja dan dilegalisir sebanyak 2 (dua) rangkap (bagi peserta seleksi yang
memiliki pengalaman kerja);

11. Pasfoto ukuran 3x4 cm dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 6 (enam) lembar, dan
ukuran 4x6 cm dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 4 (empat) lembar serta
menuliskan nama yang bersangkutan di balik pasfoto tersebut;

12. Salinan sah buku/akte nikah sebanyak 2 (dua) lembar; (bagi yang statusnya sudah menikah);

13. Salinan sah akte kelahiran anak sebanyak 2 (dua) lembar; (bagi yang sudah memilik anak).

Demikian surat lamaran ini dibuat. Adapun seluruh data dan dokumen yang saya berikan adalah benar.
Apabila dikemudian hari ditemukan data yang tidak benar, maka saya menerima keputusan
Panitia/Instansi Pemerintah untuk membatalkan keikutsertaaan/kelulusan saya pada seleksi Calon PNS
Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur TA 2018. Atas perhatiannya diucapkan terima
kasih.

Hormat Saya,
Materai

Rp.6.000

(.....………nama lengkap...........…)

Catatan
* ) Tulis salah satu;
**) Surat lamaran menggunakan kertas folio bergaris, ditulis tangan dengan tinta hitam dan ditanda-

tangani sendiri oleh pelamar di atas meterai Rp. 6.000,-.


