Lampiran 1
CONTOH FORMAT LAMARAN DOSEN NON PNS UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2018
(Surat lamaran yang ditulis tangan dengan huruf latin menggunakan tinta hitam)
..............................., .............................. 2018 (tanggal mendaftar)
Yth. Rektor Universitas Tidar
di Magelang
Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan dibawah ini,
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nama
Tempat, tanggal lahir
Jenis Kelamin
Agama
Pendidikan terakhir
Alamat
Nomor Telepon/HP

:
:
:
:
:
:
:

dengan ini menyampaikan surat lamaran agar dapat mengikuti Seleksi Penerimanaan Dosen Non PNS di
lingkungan Universitas Tidar sebagai Dosen pada Fakultas ........................ (diisi sesuai Fakultas penempatan)
Program Studi ........................ (diisi sesuai Program Studi penempatan) Universitas Tidar.
Sebagai bahan pertimbangan, berikut saya lampirkan :
1. Pas foto ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar dengan latar belakang warna merah (terlulis nama
dan formasi di belakang).
2. Fotokopi KTP yang masih berlaku sejumlah 1 (satu) lembar.
3. Fotokopi ijazah dan transkrip nilai S1 dan S2 yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang masing-masing
sejumlah 1 (satu) lembar.
4. Surat pernyataan tidak memiliki NIDN/NIDK.
5. Surat pernyataan bebas narkoba bermaterai Rp 6.000,0-.
6. Surat pernyataan:
a. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan sesuatu 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 Sipil dan/atau tidak sedang
menjalani perjanjian kontrak/ikatan dinas pada instansi lain, baik instansi di dalam maupun di luar
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
d. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik.
7. Fotokopi Sertifikat TOEFL Prediction atau sejenis.
8. Fotokopi bukti pengalaman kerja dan/atau keahlian/pengalaman khusus.

Demikian surat lamaran ini saya ajukan untuk dapat diproses sesuai dengan aturan yang berlaku. Atas
perhatianya diucapkan terima kasih.

Hormat saya,

(nama lengkap)

Lampiran 2
Format Surat pernyataan tidak memiliki NIDN/NIDK

SURAT PERNYATAAN BEBAS NARKOBA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

:

Tempat tanggal lahir

:

Pendidikan

:

Alamat

:

menyatakan dengan sesungguhnya bawa sampai saat ini tidak memiliki NIDN/NIDK. Apabila
dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menanggung resiko yang
ditimbulkan, berupa dikeluarkan dari Universitas Tidar.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Magelang, ........................................ 2018
Yang menyatakan,
Materai
Rp 6.000

.....................................................

Lampiran 3
Format Surat pernyataan bebas narkoba

SURAT PERNYATAAN BEBAS NARKOBA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

:

Tempat tanggal lahir

:

Pendidikan

:

Alamat

:

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak pernah menggunakan atau terlibat dalam
penyalahgunaan Narkoba atau sejenisnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya. Apabila dikemudian hari pernyataan yang saya perbuat ini tidak benar, maka saya bersedia
menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Magelang, ........................................ 2018
Yang menyatakan,
Materai
Rp 6.000

.....................................................

Lampiran 4
Format Surat pernyataan tidak menjalani hukuman, terikat kontrak kerja dan terlibat politik

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

:

Tempat tanggal lahir

:

Pendidikan

:

Alamat

:

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak pernah menggunakan atau terlibat dalam
penyalahgunaan Narkoba atau sejenisnya.
Dengan ini menyatakan sesungguhnya saya :
a. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan sesuatu 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 Sipil/Pegawai Negeri
Sipil dan/atau tidak sedang menjalani perjanjian kontrak/ikatan dinas pada instansi lain, baik
instansi di dalam maupun di luar Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; dan
d. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut dimuka
pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Pemerintah, apabila
dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

Magelang, ........................................ 2018
Yang menyatakan,
Materai
Rp 6.000

.....................................................

