……………….., ….. ………… 2019
Kepada:
Perihal: Permohonan untuk Diangkat
menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.

Yth. Bupati Tanah Datar
Cq. Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Tanah Datar
diBATUSANGKAR

Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama
:
Tempat/Tanggal Lahir
:
Jenis Kelamin
:
NIK
:
Agama
:
Pendidikan
:
Formasi yang dilamar
:
Unit kerja Formasi yang dilamar :
Status Perkawinan
:
Alamat Lengkap
:
No .Hp
:
Dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak, untuk diangkat sebagai Calon Pegawai
Negeri Sipil untuk jabatan ……………[diisi dengan nama jabatan yang dilamar] pada
…………. [diisi dengan unit kerja penempatan] Kabupaten Tanah Datar.
Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak, bersama ini saya sampaikan dokumen
yang diunggah pada portal web SSCASN sebagai berikut:
1. KTP asli/ Surat Keterangan kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan
Pencatatan Sipil;(*)
2. Surat Lamaran Asli;
3. Ijazah Perguruan tinggi asli yang digunakan untuk melamar sesuai kualifikasi pendidikan
yang dilamar;
4. Transkrip nilai asli sesuai dengan ijazah;
5. Surat Keterangan Dokter pemerintah yang menerangkan jenis/tingkat disabilitasnya (*Bagi
pelamar disabilitas);
6. Ijazah Profesi dan Transkrip nilai Profesi (*bagi pelamar formasi Jabatan Dokter dan
Apoteker);
7. Sertifikat Pendidik (*bagi pelamar Formasi tenaga Pendidikan/Guru);
8. Surat Tanda Register (STR) (*bagi pelamar Formasi tenaga Kesehatan);
9. Akreditasi perguruan tinggi dan akreditasi program studi pada Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi (BANPT) atau Lembaga Akreditasi mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan
Indonesia (LAM-PTKES) pada saat kelulusan yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang
dengan stempel basah;
10. Pasfoto warna latar belakang merah;
11. Surat Pernyataan tidak pernah dihukum penjara dan lain-lain sesuai ketentuan
persyaratan umum yang ditandatangani di atas materai Rp.6000,- ;
12. Surat Pernyataan tidak mengajukan pindah tugas sebelum memiliki masa kerja sekurangkurangnya 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat menjadi PNS dilingkungan Pemerintah
Kabupaten Tanah Datar yang ditandatangani diatas matrerai Rp.6000,-.
Demikian permohonan ini saya buat dan seluruh data dan dokumen yang saya
berikan adalah benar. Apabila dikemudian hari ditemukan data yang tidak benar, maka
saya bersedia dibatalkan kelulusan saya dan bersedia dituntut secara pidana sesuai
ketentuan yang berlaku. Atas perhatian Bapak, saya ucapkan terima kasih.
Hormat saya,
Materai
Rp. 6000
-----------------------------cat : * 1. Pilih salah satu
2. Tambahan bagi pelamar khusus
3. Keterangan tidak perlu dituliskan pada surat lamaran

