CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN

Surat lamaran ditulis di kertas HVS folio dengan tulisan tangan tegak bersambung dan
menggunakan tinta berwarna hitam

Perihal : Permohonan

Lhokseumawe, 3 November 2020
Kepada Yang Terhormat :
Walikota Lhokseumawe
C/q. Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan SDM
di –
Lhokseumawe

Saya yang bertandatangan di bawah ini :
Nama
Tempat/Tanggal Lahir
Jenis Kelamin
Pendidikan
Agama
Formasi yang dilamar
Alamat
Nomor Telepon/Hp

:
:
:
:
:
:
:
:

(sesuai dengan ijazah)
(sesuai dengan ijazah)
Perempuan/Laki-laki
(sesuai dengan ijazah)
……………………
……………………
(sesuai KTP)
……………………

Dengan ini menyampaikan surat lamaran untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kota Lhokseumawe Formasi Tahun 2019.
Sebagai bahan pertimbangan Bapak, turut saya lampirkan berkas kelengkapan sebagai berikut :
1. Pasphoto terbaru pakaian formal dengan latar belakang merah ukuran 4x6 cm sebanyak 5 Lembar;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
3. Fotocopy Ijazah dan Transkip Nilai yang telah dilegalisir (terbaru) oleh pejabat berwenang;
4. Fotocopy Ijazah Profesi Dokter dan Transkip Nilai Akademik Profesi yang telah dilegalisir (terbaru) oleh
pejabat berwenang (Bagi formasi jabatan dokter*);
5. Fotocopy Sertifikat Pendidik yang telah dilegalisir (terbaru) oleh pejabat berwenang;(Khusus bagi Tenaga
Guru yang memiliki Sertifikat Pendidik*)
6. Fotocopy Surat Tanda Registrasi (STR) yang telah dilegalisir (terbaru) oleh pejabat berwenang (Bagi
formasi jabatan Tenaga Kesehatan*);
7. Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh pihak yang berwajib/Polri;
8. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari RSUD setempat;
9. Surat Keterangan Tidak Mengkonsumsi/Menggunakan Narkoba, Psikotropika, serta Zat-zat Adiktif
lainnya;
10. Daftar Riwayat Hidup (DRH) dari SSCN yang telah ditandatangani dan bermaterai 6000;
11. Fotocopy Akreditasi Perguruan Tinggi/Program Studi sesuai dengan tahun kelulusan di ijazah yang telah
dilegalisir
12. Surat Pernyataan 5 poin yang ditandatangani dan bermaterai 6000;
13. Surat Pernyataan tidak akan mengajukan pindah bermaterai 6000;
Demikian surat lamaran ini saya buat, adapun seluruh data dan dokumen yang saya berikan adalah benar.
Atas perhatian dan pertimbangan dari Bapak, saya ucapkan terima kasih.
Pemohon,
Materai 6000

( Nama Terang)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini:
Nama
Tempat/Tanggal Lahir
Jenis Kelamin
Pendidikan
Agama
Formasi yang dilamar
Instansi yang dilamar
Alamat
Nomor Telepon/Hp

:
:
:
:
:
:
:
:
:

(sesuai dengan ijazah)
(sesuai dengan ijazah)
Perempuan/Laki-laki
(sesuai dengan ijazah)
……………………
……………………
……………………
(sesuai KTP)
……………………

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya:
1. 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;
2. 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);
3. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional
Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Pemerintah Kota Lhokseumawe.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan saya bersedia dituntut di
pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi
Pemerintah apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

Lhokseumawe, 3 November 2020
Yang membuat pernyataan,
Materai 6000

(Nama Terang )

SURAT PERNYATAAN TIDAK AKAN MENGAJUKAN PINDAH

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini:
Nama
Tempat/Tanggal Lahir
Jenis Kelamin
Pendidikan
Agama
Formasi yang dilamar
Instansi yang dilamar
Alamat
Nomor Telepon/Hp

:
:
:
:
:
:
:
:
:

(sesuai dengan ijazah)
(sesuai dengan ijazah)
Perempuan/Laki-laki
(sesuai dengan ijazah)
……………………
……………………
……………………
(sesuai KTP)
……………………

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bersedia mengabdi pada
Pemerintah Kota Lhokseumawe dan tidak akan mengajukan permohonan pindah keluar
daerah sekurang-kurangnya dalam waktu 10 (sepuluh) tahun sejak ditetapkan dan
melaksanakan tugas sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD).
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh rasa tanggung jawab. Apabila di
kemudian hari saya terbukti melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut di
hadapan pengadilan dan menerima segala tindakan yang dijatuhkan terhadap saya.

Lhokseumawe, 3 November 2020
Yang membuat pernyataan,
Materai 6000

(Nama Terang)

