
                        LAMPIRAN A 
 
 
 

FORMAT SURAT LAMARAN 

                  ....... ............, ..............................   
 
 
Yang terhormat, 
 
Ketua Panitia Seleksi Terbuka  
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama 
(Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Hubungan Masyarakat) 
Universitas Negeri Jakarta  
Jakarta 
 
 
Sehubungan dengan pengumuman Nomor .......................................... tanggal 
................................... tentang Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Kepala Biro 
Akademik, Kemahasiswaan, dan Hubungan Masyarakat) Universitas Negeri Jakarta,  saya yang 
bertanda tangan di bawah ini, 
 
Nama    : 
NIP    : 
Pangkat, gol. ruang  : 
Jabatan saat ini  : 
Unit/instansi    : 
 
Mengajukan diri untuk mengikuti Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Kepala 
Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Hubungan Masyarakat) Universitas Negeri Jakarta, Saya 
bersedia mengikuti seluruh rangkaian/tahapan seleksi sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang 
telah ditetapkan oleh Panitia Seleksi. 
 
Sebagai bahan pertimbangan, saya lampirkan sebagai berikut : 
1.   Daftar riwayat hidup (CV) 
2.   Pas foto terbaru berwarna ukran 4 x 6  sebanyak 3 lembar dengan latar belakang merah 
3.   Foto copy SK Kenaikan Pangkat terakhir yang telah dilegalisir 
4.   Foto copy SK Jabatan terakhir yang telah dilegalisir 
5.   Foto copy SKP 2 (dua) tahun terakhir yang telah dilegalisir 
6.   Foto copy ijazah dan transkrip terakhir yang telah dilegalisir 
7.   Foto copy sertifikat diklatpim III 
8.   Foto copy sertifikat diklat teknis yang relevan dengan jabatan yang dilamar 
9.   Foto copy KTP 
10. Foto copy bukti pengiriman SPT tahun terakhir 
11. Foto copy bukti pengiriman LHKPN tahun terakhir 
12. Surat keterangan sehat dari dokter yang terdiri dari : 

a. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani 
b. Keterangan bebas narkoba yang dilengkapi dengan hasil pemeriksaan laboratorium dalam 

1 (satu) bulan terakhir 
13. Surat pernyataan tidak memiliki afiliasi dan/atau menjadi anggota partai politik  
14. Surat pernyataan dari atasan langsung yang menyatakan tidak pernah dijatuhi hukuman 
      disiplin tingkat sedang dan/atau berat dan tidak dalam proses pemeriksaan karena dugaan 
      pelanggaran pidana/disiplin berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku 
15. Referensi dari atasan langsung yang memberi ijin untuk mengikuti seleksi 
 
Demikian saya sampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. 
 

 
Hormat saya, 
 
 
materai Rp. 10.000,- 
 
 
………………........……… 
NIP. ……………………… 


