
Yth. Menteri Agama 

c.q. Rektor IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa 

Jl. Meurandeh - Kota Langsa 

 

Dengan hormat, 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

 

Nama   : 

Tempat, tgl Lahir : 

Agama   : 

Kewarganegaraan : 

Pendidikan Terakhir : 

Alamat Tempat Tinggal : 

No. Handphone  : 

(yang dapat dihubungi) 

 

Dengan ini men 

gajukan permohonan untuk dapat mengikuti Seleksi Dosen Tetap Bukan PNS pada IAIN Zawiyah Cot 

Kala Langsa dengan formasi ..................................................... Kode .................... (isikan nama 

formasi jabatan dan kode) 

Sebahai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan: 

1. Pas Foto terbaru berwarna ukuran 3 x 4 berlatar belakang merah sebanyak 3 (tiga) lembar 

2. Fotocopy KTP yang masih berlaku 

3. Fotocopy Ijazah dan Transkrip Nilai S1, S2 dan S3 yang telah disahkan 

4. Surat Keterangan tidak punya NIDN atau NUPK 

5. Surat Pernyataan tidak sedang terikat kontrak dengan instansi/perguruan tinggi lain yang 

ditandatangani diatas materai Rp 6.000,- 

6. Melampirkan Bukti pengalaman kerja dan/atau keahlian/pengalaman khusus (misal STR, 

Sertifikat Pelatihan/Uji Kompetensi, dll) 

Demikan permohonan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari hari ternyata data 

yang diberikan tidak benar maka saya siap bersedia dituntut di pengadilan. 

Atas perhatian dan perkenan Bapak saya ucapkan terima kasih. 

 

         Langsa,     Mei 2016 

Hormat Saya 

 

 

Pelamar 

 



SURAT PERNYATAAN 
 

 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

 

Nama : ………………………………………..……………………………. 

Tempat tanggal lahir : ………………………………………..……………………………. 

Jenis Kelamin : ………………………………………..……………………………. 

Pendidikan Terakhir : ………………………………………..……………………………. 

No. KTP : ………………………………………..……………………………. 

Alamat Lengkap : ………………………………………..……………………………. 

 

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa hingga saat ini saya tidak mempunyai 

NIDN/NUPTK. 

 

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa adanya unsur paksaan dari 

pihak manapun. Apabila dikemudian hari ternyataan ini tidak benar maka saya siap menerima 

segala konsekuensinya sesuai hukum yang berlaku. 

 

 

…………, ……………………. 2016 

Yang membuat pernyataan 

 

 

 

 

……………………………………... 
 

Materai 

Rp. 6000 



SURAT PERNYATAAN 
 

 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

 

Nama : ………………………………………..……………………………. 

Tempat tanggal lahir : ………………………………………..……………………………. 

Jenis Kelamin : ………………………………………..……………………………. 

Pendidikan Terakhir : ………………………………………..……………………………. 

No. KTP : ………………………………………..……………………………. 

Alamat Lengkap : ………………………………………..……………………………. 

 

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa hingga saat ini saya tidak terikat 

kontrak atau terikat kerja dengan instansi/perusahaan manapun. 

 

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa adanya unsur paksaan dari 

pihak manapun. Apabila dikemudian hari ternyataan ini tidak benar maka saya siap menerima 

segala konsekuensinya sesuai hukum yang berlaku. 

 

 

…………, ……………………. 2016 

Yang membuat pernyataan 

 

 

 

 

……………………………………... 
 

Materai 

Rp. 6000 
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