CONTOH SURAT LAMARAN
Ket : Ditulis tangan, tinta hitam, folio bergaris
…….., ………………………… 2021
Yth. Bapak Bupati Situbondo
di Situbondo
Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan dibawah ini,
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nama
Tempat/tanggal Lahir
Jenis Kelamin
Agama
Alamat sesuai KTP
Formasi yang dilamar

:
:
:
:
:
: - Formasi (Disabilitas/Umum/Disabilitas melamar
umum)
- (nama jabatan yang dilamar)
- (lokasi penempatan yang dilamar)

7. Pendidikan terakhir

: D-3 / D-4 / S-1 / (jurusan/prodi……………………)

Akreditasi Prodi

: ……(pada saat lulus, sesuai tanggal kelulusan ijazah)

IPK

:

8. Nomor Telepon/HP
9. Nomor WA
10. Email

: (yang mudah dihubungi)
: (yang masih aktif)
:

dengan ini menyampaikan surat lamaran agar dapat mengikuti Seleksi Penerimaan Pegawai ASN di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo sebagai (………... ditulis nama jabatan yang dilamar……)
di (……………ditulis lokasi penempatan yang dilamar…………….)
Sebagai bahan pertimbangan, berikut saya lampirkan :
1.
2.
3.
4.
5.

Scan Asli IJAZAH Perguruan Tinggi
Scan Asli Transkrip Nilai
Pas photo warna ukuran 3 x 4
Scan KTP Asli
Scan dokumen pendukung lainnya, dengan rincian :
a. Scan sertifikat akreditasi program studi/Universitas)
b. Scan Surat pernyataan
c. Scan Surat Tanda Registrasi (Khusus untuk Tenaga Kesehatan)
d. dst.

Demikian surat lamaran saya ajukan untuk dapat di proses sesuai dengan aturan yang berlaku.
Atas perhatiannya di ucapkan terima kasih.
Hormat saya
Materai Rp.
10000

(nama lengkap)

CONTOH SURAT TIDAK PINDAH
Ket : Diketik

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

:

Nama

:

Tempat/Tanggal Lahir

:

Jenis kelamin

:

No. KTP

:

Alamat Sesuai KTP

:

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya :
1. Bersedia mengabdi dan tidak akan mengajukan pindah tugas keluar daerah Kabupaten
Situbondo sebelum memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sejak sejak
diangkat sebagai PNS;
2. Seluruh dokumen yang di unggah adalah Dokumen asli dan dapat dipertanggung-jawabkan
secara Hukum serta sesuai dengan persyaratan pada penerimaan CPNS di Lingkungan
Kabupaten Situbondo.
Demikian pernyataan ini saya tulis dengan sebenarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak
manapun. Apabila nanti kemudian hari saya melakukan pelanggaran atau pernyataan ini tidak sesuai
maka saya siap menerima segala konsekuensinya sesuai dengan hukum yang berlaku.

………… , ………………….2021
Yang Membuat Pernyataan,
Materi Rp.
10000

(nama lengkap)

