
Contoh Surat Lamaran 
 Sampit,  ................. Januari 2021 
 

 
 
Perihal 

 
 
: 

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

 
 

Yth. 

K e p a d a 
 
Bapak Bupati Kotawaringin Timur 
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. HP yg aktif : 

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 scan dokumen asli: 

1. Pasphoto terbaru uk. 3 x 4, menggunakan kemeja berwarna putih dan berdasi dengan latar 
belakang berwarna merah (bukan swafoto); 

2. Surat lamaran yang ditulis tangan dengan tinta hitam dan ditandatangani sendiri di atas materai 
Rp. 6000; 

3. Ijazah berikut Transkrip Nilai Asli (kualifikasi pendidikan terakhir); 

4. Daftar riwayat hidup yang telah di isi dan ditandatangani sendiri oleh peserta di atas materai Rp. 
6000; 

5. Surat Pernyataan, yang ditandatangani sendiri di atas materai Rp. 6000, berisi tentang; 

a. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah 
mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 
(dua) tahun atau lebih; 

b. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan 
hormat sebagai Calon PNS atau PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian 
Negara Republik Indonesia, atau  diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta 
(termasuk pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah); 

c. Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau 
anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; 

d. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis; 

e. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain 
yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah. 

6. Surat Pernyataan “bersedia tidak pindah kerja selama 10 (sepuluh) tahun di Lingkungan 
Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur” yang ditandatangani di atas materai Rp. 6000; 

7. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Resort setempat yang masih berlaku; 

8. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari Rumah Sakit Pemerintah, ditandatangani oleh 
Dokter yang berstatus PNS/Dokter pemerintah.; 

9. Surat Keterangan Bebas Narkoba (tidak mengonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, 
prekursor, dan zat adiktif lainnya) dan Hasil Tes/Laboratorium dari Rumah Sakit Pemerintah yang 
ditandatangani oleh dokter; 

 



Demikian surat lamaran ini dibuat. Adapun seluruh data dan dokumen yang saya telah saya unggah 

adalah benar. Apabila dikemudian hari ditemukan data dan dokumen yang tidak benar, maka saya 
menerima keputusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur untuk membatalkan 
kelulusan serta memberhentikan status sebagai CPNS/PNS. 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,-. 


