Jakarta, …. Desember 2017
Yth. Menteri Perindustrian
Cq. Kepala Biro Kepegawaian
Di –
Jakarta

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama

:

Tempat/Tanggal Lahir

:

Jenis kelamin

:

Pendidikan

:

Jabatan yang dilamar

:

Nomor Kartu Peserta Ujian : 3020……………………..
Alamat Domisili

:

Dengan ini menyampaikan surat lamaran agar dapat diangkat sebagai Calon
Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Perindustrian Tahun 2017. Sebagai bahan
pertimbangan, kami lampirkan sebagai berikut :
1. Surat lamaran bermaterai Rp. 6.000,-. ditujukan Kepada Menteri Perindustrian di
Jakarta dan ditandatangani dengan pena bertinta hitam.
2. Fotocopy Ijasah dan Transkrip Nilai Pendidikan terakhir (dilampirkan fotokopi
ijasah D-III/D-IV/S-1/S-2/S-3).
3. Daftar Riwayat Hidup (terlampir, ditulis tangan dengan huruf kapital, bertinta
hitam/ballpoint, bermaterai Rp. 6.000 dan ditempel pasfoto terbaru ukuran 3x4
berlatar belakang merah, rangkap 3).
4. Surat Pernyataan 5 Poin (terlampir, diketik dan diberi materai Rp. 6.000 serta
ditandatangani bertinta hitam, rangkap 3).
5. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh Kepolisian
Resort/Kepolisian Daerah yang masih berlaku (asli dan 2 fotokopi dilegalisir)
6. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari Dokter Rumah Sakit
Pemerintah yang terbaru (Bulan Oktober - Desember 2017) dan ditandatangani
oleh Dokter (cacat fisik tidak berarti tidak sehat jasmani, asli dan 2 fotokopi).
7. Surat keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika,
prekursor dan zat adiktif lainnya dari Rumah Sakit Pemerintah/BNN yang terbaru
(Bulan Oktober - Desember 2017) ditandatangani oleh Dokter serta melampirkan
hasil laboratorium (asli dan 2 fotokopi).
8. Pasfoto terbaru ukuran 3x4 berlatar belakang merah (5 lembar) dengan
menuliskan nama dan tanggal lahir di balik pasfoto tersebut.
9. Fotokopi Akte Kelahiran (rangkap 3).

Demikian surat lamaran ini dibuat. Adapun seluruh data dan dokumen yang saya
berikan adalah benar. Apabila dikemudian hari ditemukan data/keterangan yang
tidak benar, maka saya menerima keputusan panitia membatalkan kelulusan saya
pada seleksi CPNS Kementerian Perindustrian Tahun 2017. Atas perhatiannya
diucapkan terima kasih.

Hormat Saya,
MATERAI 6000
ditandatangani
( Nama Jelas )

