
CONTOH SURAT LAMARAN 
 
 

 
Perihal     
 
 
 
Lampiran  

   
 
 
: 
 
 
 
:           

 
 
 

Lamaran menjadi Calon Pegawai 
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 
Jabatan Fungsional Tenaga 
Kesehatan 
1 (satu) berkas   

               
          Padang,                          2022 
          Kepada 
  Yth : Bapak Gubernur Sumatera Barat 
           Cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah 

Provinsi Sumatera Barat 
  di-  

                      Padang 
    

Dengan hormat,   
Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 
N a m a   :  
Tempat/Tanggal lahir : 
Pendidikan  : 
Agama   : 
Status Perkawinan  : 
Alamat   : 
Formasi yang dilamar : 
Nomor HP  : 
Alamat Email  :    Dengan ini mengajukan permohonan untuk diangkat menjadi Calon Pegawai 
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan di 
Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Formasi Tahun 2022. 
Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak, bersama ini terlampir  sebagai berikut : 
1. Pas foto terbaru dengan latar belakang berwarna merah 
2. Ijazah dan Transkrip Nilai 
3. Sertifikat Keahlian Tertentu (untuk jabatan yang mempersyaratkan)* 4. Surat Tanda Registrasi 
5. Surat Pernyataan 5 (lima) point 
6. Surat Keterangan Pengalaman Kerja  7. Surat Rekomendasi/ Surat Keterangan bagi pelamar yang berusia 35 tahun ke 

atas dan memiliki masa kerja paling singkat 3 tahun secara terus menerus serta 
melamar di fasyankes tempat bekerja saat ini sebagai non ASN (jika ada)* 8. SK Penugasan dari Kementerian Kesehatan bagi pelamar yang sedang dan/atau 
telah melaksanakan pengabdian pelayanan kesehatan masyarakat (jika ada)* 

9. Surat Rekomendasi/Surat Keterangan dari Kepala unit fasilitas layanan 
kesehatan instansi pemerintah tempat pelamar bekerja saat ini (jika ada); 

10. Surat Keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas, yang 
menerangkan tentang jenis dan/atau tingkat disabilitas (bagi pelamar 
disabilitas)*  Demikianlah permohonan ini saya buat dengan harapan Bapak dapat  

mengabulkannya. Atas pertimbangan Bapak saya ucapkan terima kasih. 
   Hormat saya, 
 

e-meterai Rp. 10.000 
 

       Pelamar 
 Catatan :  

*Diketik dan dilampirkan bagi yang memiliki 
Menggunakan meterai elektronik Rp. 10.000             



   
CONTOH SURAT PERNYATAAN 5 (LIMA) POINT 

SURAT PERNYATAAN 
Yang bertanda tangan di bawah ini: 
Nama     :  ............................................................................... 
Tempat dan Tanggal Lahir  :  .............................................................................. 
Agama     :  ............................................................................... 
Alamat    :  ............................................................................... 

............................................................................... 
Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya: 
1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah 

mempunyai 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 CPNS, PNS, PPPK, TNI, POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai 
pegawai swasta (termasuk BUMN/BUMD); 

3. Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS, PPPK atau Anggota TNI/POLRI; 
4. Tidak menjadi anggota/pengurus Partai Politik atau terlibat politik praktis; 
5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain 

yang ditentukan oleh Pemerintah. 
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan 
serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah, apabila di 
kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar. 
 

..................,  .................................... 
Yang membuat pernyataan, 

 
e-meterai Rp. 10.000  

...................................................... 
Catatan :  
Menggunakan meterai elektronik Rp. 10.000                    


