
Contoh Lamaran ( untuk dokter )
Ditulis Tangan Sendiri

Hal : Permohonan menjadi CPNS

Bangkinang, Februari 2017

Kepada,

Yth. Bapak Bupati Kampar.
di-

BANGKINANG

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nam a .

TempaUTgl. Lahir
Jenis Kelamin :

A gama
Pendidikan :

A lamat :

Pekerjaan 
:

No. Hp. 
.

Dengan ini mengajukan permohonan untuk diangkat menjadi Calon pegawai negeri Sipil dari
Tenaga Kesehatan Dokter PTT Pusat Kementerian Kesehatan RI, dilingkungan pemerintah
Kabupaten Kampar Tahun 2017, sebagai bahan pertmbangan Bapak bersama ini Saya lampirkan
bahan-bahan sebagai berikut :

I Foto copy Ijazah Kedokteran, srR dan transkrip nilai, yang dilegalisir.2' loio copy SK pengangkatan Dokter PTT yang pertama sampai terakhir yang
dilegalisir oleh pejabat eselon II

3' AsIi dan foto copy Daftar Riwayat Hidup yang ditulis sendiri menggunakan
huruf capital / balok dan tinta hitam, r"rta-t"lih ditempel pas foto berwarnaukuran 3 x 4, sesuai keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002 dibubuhi
materai 6000,- berisi tentang;
a' Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan

pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena
melakukan suatu tindak pidana kejahatan.

b. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri
atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri, atau diberhentikan tidak
dengan hormat sebagai pegawai swasta.

c. Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/pegawai Negeri.d. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Republik Indonesia.-
e. Tidak menjadi pengurus dan/ atauanggota partai politik.

4' Asli dan foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian ( SKCK ) dari Kepolisian.5' Asli dan foto copy Surat Keterangan Sehat fasmani dan Rohani dari dokter
Pemerintah setempat yang dilegalisir.

6' Asli dan foto copy Surat Keterangan Bebas Narkoba yang dikeluarkan oleh
Rumah Sakit Pemerintah dan dilegalisir.

7. Pas Foto berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 6lembar.

Demikian Surat permohonan ini Saya buat atas berkenan Bapak kami ucapkan
terima kasih.

Hormat Saya

ohon,Pem
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( Nama Jelas )


