CONTOH SURAT LAMARAN
Kepada :
Kepala Badan Informasi Geospasial
di
Tempat
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama
:
NIK
:
Tempat/Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin
:
Pendidikan
:
Jabatan yang dilamar :
Jenis Formasi
: Umum/Cumlaude/Putra Putri Papua danPapua Barat/Disabilitas
(*coret yang tidak perlu)
Alamat Domisili
:
Dengan ini menyampaikan surat lamaran untuk mengikuti Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di
Badan Informasi Geospasial Tahun 2019. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini disampaikan lampiran
sebagai berikut :
1.
2.

Pas foto berlatar belakang warna merah berukuran 4 x 6 (1 lembar);
Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli atau Surat keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang
dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). Apabila domisili pelamar tidak sesuai
dengan alamat KTP, yang bersangkutan harus membuat surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa yang
menyatakan yang bersangkutan telah berdomisili ditempat tersebut minimal 1 tahun.
3. Surat lamaran ditujukan Kepada Kepala Badan Informasi Geospasial di Cibinong, diketik menggunakan
Komputer, bermaterai Rp. 6000,- dan ditandatangani dengan pena bertinta biru (format Surat lamaran
dapat diunduh dilaman: http://cpns.big.go.id );
4. Ijazah (Surat keterangan lulus tidak berlaku);
5. Keterangan Akreditasi Perguruan Tinggi/Universitas dan Program Studi (Prodi) terakreditasi A/Unggul
pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah dan/atau
transkrip nilai untuk pelamar cumlaude;
6. Keterangan Akreditasi Perguruan Tinggi/Universitas dan Program Studi (Prodi) untuk pelamar selain
cumlaude;
7. Transkrip Nilai Lengkap dan/atau keterangan predikat “Dengan Pujian/cumlaude” untuk pelamar
cumlaude;
8. Transkrip Nilai Lengkap untuk pelamar selain cumlaude;
9. Surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang mencantumkan jenis/tingkatan
disabilitas untuk pelamar disabilitas;
10. Surat Pernyataan harus diketik menggunakan komputer, bermaterai Rp. 6000,- dan ditandatangani oleh
pelamar dengan pena bertinta biru (format surat pernyataan dapat diunduh dilaman :
http://cpns.big.go.id);
11. Foto selfie/swafoto dengan memegang KTP dan Kartu Informasi Akun;
12. Khusus Pelamar Putra/Putri Papua dan Papua Barat yang merupakan keturunan Papua/Papua Barat
berdasarkan garis keturunan orang tua (bapak atau ibu) asli Papua, dibuktikan dengan akte kelahiran
dan/atau surat keterangan lahir bersangkutan yang diperkuat dengan surat keterangan dari Kepala
Desa/Kepala Suku.
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 menerima keputusan Panitia Seleksi
membatalkan keikutsertaan/ kelulusan saya pada seleksi CPNS Badan Informasi Geospasial Tahun Anggaran
2018. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
…………………………,…………………………… 2019
Materai 6000
Ditandatangani

(

Nama Jelas

)
1

