
 

   

 
N o m o r  : -               
Lampiran  : 1 (Satu) Gabung                           
P r i h a l  : Permohonan menjadi CPNSD 
                      Kabupaten Gianyar 
 
 
 

 

Dengan hormat, 

 Berdasarkan pengumuman Bapak Nomor : 800 / 130 / BKD tanggal 21 Januari 2015 tentang Penetapan Kelulusan 

CPNS Kabupaten Gianyar Tahun 2014 dari Pelamar Umum, maka saya yang bertanda tangan di bawah ini : 

N a m a : …………………………………. (sesuai dengan ijazah)   

Tempat/Tanggal Lahir : …………………………………..(sesuai dengan ijasah) 

Pendidikan : …………………………………..(Pendidikan sebagai dasar lamaran) 

Jenis Kelamin : …………………………………….. 

A g a m a : ……………………………………..  

Alamat : …………………………………….. 

Nomor Telp/HP : ……………………………………..  

dengan ini saya mengajukan permohonan kehadapan Bapak untuk dapat kiranya diterima sebagai 

**………………………… di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar. Sebagai bahan pertimbangan saya lampirkan : 

a. Foto copy ijazah dan transkrip nilai yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang. 

b. Daftar Riwayat Hidup. 

c. Pas foto hitam putih ukuran 3x4 sebanyak 6 (enam) lembar. 

d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari POLRI. 

e. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani, serta tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor 

dan zat adiktif lainnya dari Dokter. 

f. Asli Kartu Pencari Kerja dari Dinas Tenaga Kerja. 

g. Surat pernyataan tentang : 

1) Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan 

hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan; 

2) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai 

Pegawai Negeri, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta; 

3) Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri/Pegawai Negeri; 

4) Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh pemerintah; 

5) Tidak menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik; 

h. Surat pernyataan telah melepas keanggotaan dan /atau kepengurusan dari partai politik yang diketahui oleh pengurus 

partai politik yang bersangkutan (khusus Bagi yang sebelumnya menjadi pengurus dan atau anggota partai 

politik) 

 

 Demikian permohonan ini saya buat, atas perhatian dan perkenan Bapak saya sampaikan terima kasih. 

 

                    Hormat saya, 

  

 

 

 

           (                                    )  

 

Catatan : 
* : Lamaran harus ditulis tangan dengan tinta hitam dan ditanda tangani sendiri oleh pelamar. 

**: Tulis nama jabatan yang dilamar sesuai  formasi yang ada. 

Materai  

6000 

 

   Gianyar, 2 Pebruari 2015 
  K e p a d a : 

    Yth. Bapak Bupati Gianyar 
Cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah 

Kabupaten Gianyar             
di- 

                         G i a n y a r 
 
 

 

CONTOH PERMOHONAN 


