
                                                                ............., …………… 2021

Kepada
Yth.Bupati Majalengka
Melalui :
 Panitia Pengadaan CASN
 Kabupaten Majalengka
 di
             M a j a l e n g k a

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : …………………..
Tempat, Tanggal Lahir : …………………..
Jenis Kelamin : …………………..
NIK : …………………..
Pendidikan : …………………..
Formasi Jabatan yang dilamar : …………………..
Agama : …………………..
Alamat Domisili Saat Ini : …………………..
Alamat Sesuai KTP : …………………..

Dengan ini menyampaikan surat lamaran agar dapat mengikuti Seleksi Pengadaan Calon
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran
2021. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini disampaikan persyaratan berikut :
1. Pas foto terbaru ukuran 3 x 4 berlatar belakang merah;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau fotokopi Surat Keterangan Telah

Melakukan Perekaman Kependudukan;
3. Foto copy STR / Surat Keterangan Disabilitas **;
4. Foto copy Ijazah dan Transkrip Nilai yang telah dilegalisir;
5. Serta dokumen lainnya yang dipersyaratkan sesuai dengan formasi jabatan yang saya

lamar.

Demikian surat lamaran ini dibuat, apabila dikemudian hari ditemukan data yang tidak benar,
maka saya siap menerima keputusan panitia untuk membatalkan keikutsertaan/kelulusan
saya pada Pengadaan CASN Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2021.

Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pelamar,

(Nama Lengkap)

Materai

Rp. 10.000,-

Contoh Surat lamaran

*) Surat lamaran ditulis dalam  folio bergaris, ditulis tangan sendiri dengan tinta hitam,  ditandatangani di atas materai Rp 10.000
**) Diisi jika memiliki atau dipersyaratkan sesuai formasi jabatan.



SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama                                    : ...................................................................

Tempat danTanggal Lahir   : ...................................................................

NIK                                        : ...................................................................

Pendidikan                            : ...................................................................

Jabatan yang dilamar           : ...................................................................

Alamat domisili                     : ...................................................................

....................................................................

Dengan ini menyatakan sesungguhnya saya :

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang

sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan  tindak pidana dengan

pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;

2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak

dengan hormat sebagai PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian

Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai

swasta;

3. Tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau

anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

4.  Tidak menjadi anggota/pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;

5. Tidak memiliki ketergantungan terhadap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya

yang telah ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, apabila dikemudian hari

ditemukan data yang tidak benar,maka saya menerima keputusan panitia untuk

membatalkan keikutsertaan/kelulusan saya pada Pengadaan CASN Kabupaten Majalengka

Tahun 2021.

................., ............................. 2021

Yang membuat pernyataan,

...........................................

Materai
Rp.10.000,-

*)  surat pernyataan diketik dengan komputer dan ditandatangani dengan tinta hitam  di atas materai Rp 10.000

Format Surat Pernyataan



SURAT PERNYATAAN
TIDAK AKAN PINDAH SEBELUM 10 TAHUN

Yang bertandatangan dibawahini :

Nama                                    : ...................................................................

Tempat danTanggal Lahir   : ...................................................................

NIK                                        : ...................................................................

Pendidikan                            : ...................................................................

Jabatan yang dilamar           : ...................................................................

Alamat domisili                     : ...................................................................

....................................................................

Dengan ini menyatakan sesungguhnya saya :

Apabila diterima menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, bersedia untuk mengabdikan diri di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka dan tidak akan mengundurkan diri atau

tidak akan mengajukan pindah selama 10 (sepuluh) tahun dengan alasan apapun dari

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka sejak diangkat sebagai Pegawai Negeri

Sipil.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, apabila di kemudian hari

pernyataan saya tidak benar, maka saya siap menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

................., ............................. 2021

Yang membuat pernyataan,

...........................................

Materai
Rp.10.000,-

*)  surat pernyataan diketik dengan komputer dan ditandatangani dengan tinta hitam  di atas materai Rp 10.000

Format Surat Pernyataan tidak akan pindah sebelum 10 tahun (CPNS)


