
Format surat lamaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dengan hormat. 

Saya yang bertandatangan di bawah ini: 

Nama    : (sesuai dengan ijazah  

Tempat/Tanggal Lahir  : (sesuai dengan ijazah)  

Pendidikan Terakhir  : (sesuai dengan ijazah)  

Agama    : (sesuai KTP) 

Alamat    : (sesuai KTP) 

Nomor Hp    : 

email    : 

Dengan ini menyampaikan surat lamaran untuk mengikuti seleksi 

sebagai Komisaris/Direksi (pilih sesuai jabatan yang dilamar) 

Perseroda Pusat Kebudayaan Bali Tahun 2023. 

 

 

 

 

 ……,……………………2023 

 Kepada  

Yth. 

 

 

 

 

 

Gubernur Bali 

u.p. Ketua Panitia Seleksi  

Komisaris dan Direksi  

Perseroda Pusat Kebudayaan 

Bali  

di- 

Tempat 



Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan : 

1. Pas photo formal  terbaru dengan latar belakang berwarna merah  

ukuran  4x6 cm; 

2. Daftar Riwayat Hidup; 

3. Kartu Tanda Penduduk (KTP); 

4. Ijazah dan Transkrip Nilai dari Perguruan Tinggi Negeri/Swasta; 

5. Asli Surat Keterangan Berkelakuan Baik atau Surat Keterangan 

Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Resort (Polres) 

setempat; 

6. Asli Surat Keterangan Kesehatan dari Dokter Rumah Sakit 

Pemerintah/Swasta; 

7. Asli Surat Keterangan Kesehatan Rohani dari Dokter Rumah Sakit 

Pemerintah/Swasta; 

8. Akte Kelahiran; 

9. Surat Pernyataan bermaterai 10.000,- sesuai format terlampir 

yang menyatakan: 

a. Setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia; 

b. Bersedia bekerja penuh waktu apabila dinyatakan lulus dan diangkat 

menjadi Komisaris/Direksi; 

c. Tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat  dari instansi  

baik pemerintah maupun  swasta; 

d. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Gubernur/Wakil Gubernur 

Bali sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping 

termasuk menantu dan ipar; 

 

 

 

 

 



e. Bersedia melepaskan status sebagai pegawai atau berhenti dari 

perusahaan/instansi tempat bekerja sebelumnya atas permintaan 

sendiri, apabila dinyatakan lulus dan diangkat menjadi 

Komisaris/Direksi; 

f. Tidak sedang atau dalam proses peradilan, berstatus tersangka 

dan/atau terdakwa dan tidak pernah dihukum penjara yang telah 

memiliki keputusan hukum tetap; dan 

g. Bersedia berdomisili di wilayah administrasi Provinsi Bali apabila 

diterima sebagai Komisaris/Direksi. 

 

 Demikian surat lamaran ini dibuat untuk dapat dipertimbangkan,             

terima kasih 

 

Hormat Saya,  

 

Meterai 10.000,- 

(…..............................  ) 

 


