
Contoh Surat Lamaran 
 …………………………., ...................……….... 2018 

 
    

 
Yth. 

K e p a d a 
 
Bapak Bupati Kotawaringin Timur 

di -  
SAMPIT 

 
Saya yang bertanda tangan di bawah ini  : 
a. N a m a :  
b. Tempat Lahir (Kab/Kota) :  
c. Tanggal Lahir : 
d. Jenis Kelamin :  
e. Agama :  
f. Status : Menikah/Belum menikah/Janda/Duda *) 
g. Kualifikasi Pendidikan / Jurusan  : 
h. Alamat lengkap  :  
i. No. Telp./HP : 

dengan ini menyampaikan permohonan kepada Bapak, agar dapat mengikuti seleksi penerimaan Calon 

Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2018 dalam 

Jabatan ...............................................pada Unit Kerja ...........................................................................**). 

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, maka bersama ini saya lampirkan : 

1. Surat lamaran yang dibuat dengan tulisan tangan sendiri, tinta hitam, menggunakan huruf kapital, 
dan ditandatangani asli di atas materai 6000; 

2. Fotokopi Ijazah Perguruan Tinggi sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan, yang  
disahkan/dilegalisir oleh Rektor/Dekan/Ketua/Direktur bagi Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/ 
Akademi/ Politeknik, dengan stempel basah dan bukan stempel fotokopi; 

3. Fotokopi Transkrip Nilai Akademik dan yang disahkan/dilegalisir oleh Rektor/Dekan/ 
Ketua/Direktur bagi Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi/ Politeknik/ Perguruan Tinggi 
Negeri/Swasta, dengan stempel basah dan bukan stempel fotokopi;; 

4. Fotokopi Surat Tanda Registrasi (STR), khusus bagi pelamar formasi TENAGA KESEHATAN; 

5. Pasfoto warna berlatar belakang merah ukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar dan 4 x 6 sebanyak 3 
lembar; 

6. Surat Pernyataan tidak pernah dihukum penjara atau kurungan, dan lain-lain yang ditandatangani 
di atas materai 6000 oleh calon pelamar; 

7. Surat Pernyataan tidak akan mengajukan pindah tugas sebelum memiliki masa kerja sekurang-
kurangnya 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat menjadi Calon PNS di Lingkungan Pemerintah 
Daerah Kab. Kotawaringin Timur, yang ditandatangani di atas materai 6000 oleh calon pelamar; 

8. Surat Pernyataan tidak tidak mengundurkan diri sebagai Calon PNS, yang ditandatangani di atas 
materai 6000 oleh calon pelamar; 

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku serta 
Fotokopi yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; 

10. Lembar bukti/kartu pendaftaran SSCN tahun 2018. 

Demikian surat lamaran ini dibuat. Apabila dikemudian hari ditemukan data yang tidak benar, maka 

saya menerima keputusan panitia membatalkan keikutsertaan/kelulusan saya pada Seleksi Calon 
Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2018. Atas 
perhatiannya diucapkan terima kasih. 

 
Hormat Saya, 

Materai 
Rp.6.000,-  

 

(……………………...................…) 
Catatan 
* )   Tulis salah satu; 
**) Tulis nama jabatan yang dilamar. 
***) Surat lamaran menggunakan kertas folio bergaris ditulis tangan dengan tinta hitam dan 

ditandatangani sendiri oleh Pelamar di atas Materai. 


