
 

 

Perihal : Lamaran menjadi ASN  

    Pemerintah Kota Banjar 

 

……….., …………………………….. 

Kepada Yth : 

WALI KOTA BANJAR 

di- 

 BANJAR 

 

Yang bertandatangan di bawah ini :  

N a m a    :  

Tempat / tanggal lahir   :  

Jenis Kelamin     :  

Pendidikan terakhir   :  

Jabatan yang dilamar   : 

Unit Penempatan   : 

Alamat     :  

Nomor HP    : 

 

Dengan ini mengajukan permohonan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) / Pegawai 

Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) (diisi sesuai jalur seleksi yang dilamar) di lingkungan 

Pemerintah Kota Banjar. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan Asli : 

a. Pas Photo terbaru, berlatar belakang merah memakai pakaian resmi;  

b. Ijasah/STTB;  

c. Transkrip Nilai;  

d. Surat Tanda Registrasi (bagi  Tenaga Kesehatan);  

e. Surat Pernyataan (dibubuhi materai);  

f. Surat Keterangan Disabilitas (bagi pelamar Formasi Khusus Penyandang Disabilitas) 

g. Bukti Akreditasi 

h. Pendukung lainnya sesuai persyaratan jabatan …………………………………………… 

 

Demikian surat lamaran ini di buat dengan sebenar‐benarnya, dan apabila di kemudian hari ternayata 

data yang saya sampaikan tidak benar, maka sesuai peraturan perundang‐undangan yang berlaku saya 

bersedia menerima keputusan panitia seleksi untuk membatalkan kelulusan saya pada seleksi ASN di 

lingkungan Pemerintah Kota Banjar  Tahun Anggaran 2021. Atas perhatiannya diucapkan 

terimakasih. 

Hormat saya,   

(ditandatangani materai Rp. 10.000)  

 

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



KHUSUS PPPK 

 
SURAT PERNYATAAN 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

 

N a m a    :   

Tempat dan Tanggal Lahir  :   

Agama     :  

Alamat  Alamat     : 

 

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa 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 Calon PNS atau PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian 

Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta 

(termasuk pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah); 

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

anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; 

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

5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain 

yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah. 

 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di muka 

pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Pemerintah, apabila 

dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya ini tidak benar. 

 

 

 

Banjar,.......................................... 

 

Yang membuat pernyataan, 

 

(ditandatangani materai Rp. 10.000)  

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

 

 

  



 
 

KHUSUS CPNS 

 

SURAT PERNYATAAN 
 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

 

N a m a    :   

Tempat dan Tanggal Lahir  :   

Agama     :  

Alamat  Alamat     : 

 

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa 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 Calon PNS atau PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian 

Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta 

(termasuk pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah); 

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

anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; 

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

5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain 

yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah. 

6. Bersedia untuk mengabdi pada Pemerintah Kota Banjar minimal selama 10 (sepuluh) tahun 

terhitung sejak pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil;  

7. Bersedia menerima sanksi tersebut apabila ternyata dikemudian hari saya melanggar Surat 

Pernyataan yang telah saya buat. 

 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di muka 

pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Pemerintah, apabila 

dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya ini tidak benar. 

 

 

 

Banjar,.......................................... 

 

Yang membuat pernyataan, 

(ditandatangani materai Rp. 10.000)  

 

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

  



CONTOH SURAT KETERANGAN PENGALAMAN KERJA 

 

KOP SURAT INSTANSI PEMERINTAH / PERUSAHAAN / LEMBAGA SWADAYA NON 

PEMERINTAH / YAYASAN 

 

SURAT KETERANGAN 

Nomor : ……………………… 

 

Yang bertandatangan di bawahini : 

Nama :  

NIP :  

Jabatan :  

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:  

Nama :  

Tempat, Tanggal Lahir :  

Pendidikan :  

Alamat :  

Terhitung mulai tanggal ……………... {tgl-bulan-tahun} sampai dengan …………….….… {tgl-

bulan-tahun}, (lama pengalaman / masa kerja : ....… tahun …… bulan), telah secara nyata bekerja 

di …………………………………………….… dengan jabatan/tugas pekerjaan sebagai 

…………………………………………………………………………….……………………… 

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana 

mestinya. 

 

……………….., ….. …………. 

Kepala/Pimpinan/Ketua 

 

 

 

………………………………….. 

 


