
CONTOH SURAT LAMARAN 

 
 

 
………………….., …. November 2019 

 

     Kepada Yth.  

Kepala Dinas Komunikasi dan informatika 

            Kabupaten Lima Puluh Kota  

             Di –  

         Payakumbuh 

 

 
 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama : ……………………………… 

Tempat/Tanggal Lahir : ……………………………… 

Jenis kelamin : ………………………………  

Pendidikan : ……………………………… 

Formasi Yang Dilamar : ………………………………  

Alamat Domisili : ……………………………… 

Nomor Telp/HP : ……………………………… 

e-Mail : ……………………………… 

 

Dengan ini menyampaikan surat lamaran agar dapat mengikuti Seleksi Penerimaan Pegawai Harian 

Lepas Keahlian Khusus IT di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 

2019. Sebagai bahan pertimbangan, disampaikan hal-hal sebagai berikut : 

a. Pas foto berwarna ukuran 4x6, 3 (tiga) lembar; 

b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk 1 (satu) lembar; 

c. Fotocopy ijazah yang telah dilegalisir oleh pihak berwenang; 

d. Salinan transkrip nilai yang telah dilegalisir oleh pihak berwenang; 

e. Curriculum Vitae/Riwayat Hidup; 

f. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh dokter pemerintah; 

g. Surat keterangan pengalaman kerja sesuai dengan Formasi yang dilamar dari 

lembaga/perusahaan/instansi (jika memiliki pengalaman kerja); 

h. Dokumen-dokumen pendukung (Sertifikat dll); 

 

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 membatalkan keikutsertaan/ kelulusan saya pada seleksi Penerimaan Pegawai Harian Lepas 

Keahlian Khusus IT di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2019. 

Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. 

 

Hormat Saya, 

 

 

 

 

   (………………………..) 

 
 

 
 

 

Materai 

6000 



 
 

CONTOH SURAT PERNYATAAN 

 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama : ……………………………… 

Tempat/Tanggal Lahir : ……………………………… 

Jenis kelamin : ………………………………  

Pendidikan : ……………………………… 

Formasi Yang Dilamar : ………………………………  

Alamat Domisili : ……………………………… 

Nomor Telp/HP : ……………………………… 

e-Mail : ……………………………… 

 

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa : 

1. Saya tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang 

sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan sesuatu pidana 

kejahatan. 

2. Saya tidak pernah mengkonsumsi/ menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor dan zat 

adiktif lainnya. 

3. Saya tidak menjadi anggota dan/ atau pengurus partai politik. 

 

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan 

seperlunya. 

 

 

………………,   November 2019 

 

 

  

                                                                                          (………………………..) 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Materai 

6000 



 


