
COI{TOH SI'RAT LA}IARAN

2019
Kepada Yth,
Wali Kota Balikpapan
di-

Balikpapan

Saya yang bertanda tangan di bawah ini
Nama

Tempat Lahir

Tanggal tahir
Jenis Kelamin

Pendidikan

Alamat

No Telepon/ HP

Alamat e-mail

Dengan ini menyampaikan permohonan kepada Bapak untuk diangkat sebagai Calon Pegawai

Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2018 dalam jabatan

unit kerja penempatan

Sebagai bahan pertimbangan bapak, bersama ini saya lampirkan :

1. Surat lamaran ditulis pada kertas folio bergaris dengan tulisaa talgal sendiri, huruf

capital, tinta warna hitam dan ditaldatangani diatas materai Rp. 6.0O0,- dengan

mencantumkan nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, pendidikan,

a.lamat, No Telepon/HP, Alamat e-mail, nama jabatan yang dilamar, dan unit kerja

penempatan yang dilamar;

2. Fotokopi ijazah sejak Sekolah Dasar (SD| sampai dengan Fendidikan TerakhA beserta

Transkrip Nilai yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan

Kepala BKN Nomor 11 Tahun 20O2;

3. Fotokopi legalisir Surat Alseditasi dari Perguruan Tinggi;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) yang masih berlaku/ Surat Keterangan

dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

5. Daftar Riwayat Hidup yang tetrah ditempel foto ukuran 3x4 berlatar warna merah dan

ditandatangani diatas materai Rp.6.O0O,-;

6. Surat pernyataan bertandatangan dan bermaterai Rp.6.OOO,-;

7. Fotokopi tegalisir Surat Tanda Registrasi (STRI/Surat izin Bidan dari organisasi profesi

yang masih berlaku;

8. Fotokopi Surat Keputusan/bukti pengangla:tan pertama sa:npai dengan akhir sebagai

pegawai tidak tetap yang disahkan oleh pejabat yang berwenanC paling rendah pejabat

struktural Eselon II;

9. Asli dan I (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang

dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tempa.t domisili.

1O. Asli dan 1 lsatu) lembar Fotokopi legalisir Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani

dan Surat Ketrangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika,

precursor darr zat adihif lainnya ya/fg ditandatzngani oleh dokler Petne'intah.



ll.Asli dan 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kartu Pencari Kerja/Kartu Kuning yang

dikeluarkan oleh Dinas Ketenagakerjaan sesuai dengan domisili;

12. Pas foto terbaru ukuran 4x6 dengan latar belakang warna merah sejumlah lO (sepuluh)

lembar;

13. Asli surat pernyataan dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan.

Demikian surat Lamaran ini dibuat, adapun seluruh data dan dokumen yang saya berikan

adalah benar- Apabila dikemudian hari ditemukan data yang tidak benar, maka saya bersedia

menerima keputusan pa.nitia membatalkan kelulusan saya pada Seleksi Penerimaan Calon

Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Balikpapan Tahun Anggiaran 2018.

Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat saya,

Materai Rp.6.00O.,

TlD

Keterangan :

Ditulir peda Lertrr follo bergartr deagan tullran taagaa s€Edld, huruf capltal, tluta
sarra hitaa den dlbubuht natcnl Rp.6(XX),-

( .)


