
Lampiran I Pengumuman 

Nomor : 810/7430/BKPSDM/2018 

Tanggal : 31 Desember 2018 

 

 

 

 

Hal : Permohonan Lamaran Pengangkatan 

Calon PNS Pemerintah Kabupaten 

Batang Hari Formasi Tahun 2018 

Muara Bulian, ........ Januari 2019 

Kepada 

Yth., BUPATI BATANG HARI 

di - 

MUARA BULIAN

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 
Nama : .................................... 
Tempat dan Tanggal Lahir : .................................... 
Jenis Kelamin : .................................... 
Agama : .................................... 
Pendidikan : .................................... 
Jurusan : .................................... 
Status Perkawinan : .................................... 
Jabatan yang dilamar : .................................... 
Alamat Domisili  : .................................... 
Nomor HP : .................................... 
Dengan ini menyampaikan surat lamaran agar dapat diterima menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah 
Kabupaten Batang Hari Tahun 2018. Sebagai bahan pertimbangan, berikut disampaikan kelengkapan sebagai 
berikut : 
1. Salinan/fotocopy ijazah dan transkrip nilai SD, SLTP, SLTA, Diploma dan Sarjana yang dilegalisir,  

rangkap 2 (dua); 

2. Salinan/fotocopy ijazah Ijazah Profesi yang dilegalisir,  rangkap 2 (dua); 

3. Daftar riwayat hidup,  rangkap 2 (dua); 

4. Asli dan salinan/fotocopy legalisir Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) ,  rangkap 2 (dua); 

5. Asli dan salinan/fotocopy legalisir Surat Keterangan Sehat jasmani dan rohani,  rangkap 2 (dua); 

6. Surat keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif 

lainnya (NAPZA),  rangkap 2 (dua); 

7. Surat Pernyataan (lampiran II dan Lampiran III) ,  rangkap 2 (dua); 

8. Salinan/fotocopy sertifikat pendukung lainnya sesuai dengan dipersyaratkan oleh jabatan,  rangkap 2 

(dua); 

9. Asli dan salinan/fotocopy legalisir Kartu Pencari Kerja,  rangkap 2 (dua); 

10. Salinan/fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga serta akta nikah,  rangkap 2 (dua); 

11. Pas foto berwarna ukuran 3x4 cm dan 4x6 cm latar belakang warna merah masing-masing sebanyak 8 

(delapan) lembar 

12. Asli dan salinan surat keterangan dokter yang menerangkan jenis/tingkat disabilitas (khusus untuk 

pelamar dengan jenis formasi disabilitas), rangkap 2 (dua); 

13. Bagi formasi tenaga honorer melampirkan fotokopi keputusan/bukti pengangkatan pertama sampai 

dengan terakhir sebagai Pegawai Tidak Tetap, rangkap 2 (dua); 

14. Bagi formasi tenaga honorer melampirkan Surat pernyataan bekerja terus menerus dan integritas yang 

dibuat oleh atasan langsung yang disahkan paling rendah pejabat struktural eselon II di lingkungan unit 

kerjanya rangkap 2 (dua); 

Demikian surat lamaran ini dibuat. Adapun seluruh data dan dokumen yang saya berikan adalah benar. 

Apabila dikemudian hari ditemukan data yang tidak benar serta kualifikasi pendidikan dan/atau sertifikat 

pendukung yang dipersyaratkan tidak sesuai dengan formasi jabatan yang dilamar, maka saya menerima 

keputusan panitia membatalkan keikutsertaan/ kelulusan saya pada seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten 

Batang Hari Tahun 2018. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. 

 

 

Hormat Saya, 

 

 

 

 

Nama Lengkap 

 

 

Materai  

Rp. 6000,- 


