LAMPIRAN I -A SURAT EDARAN KEPALA BADAN
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
:08/SE/1983

NOMOR
TANGGAL

:26ApRlL 1983

Lumajang,

yth.

Kepada

BupatiLumajang
di

LUMAJANG
LAPORAN PERKA\,VINAN PERTAMA
1. Yang bertandatangan di bawah ini

a. Nama
b. NIP/Nomor tdenlitas

c. PangkaUgolongan ruang
d. Jabatan Pekerjaan
e. Satuan Organisasi

f.

lnstansi

g. Tempat dan Tanggal Lahir
h. Jenis Kelamin

i,

j.

Agama
Alamat

dengan ini memberitahukan dengan hormat, bahwa saya:
a. Pada tanggal

b.

Di.

telah melangsungkan perkawinan yang pertama dengan pria / wanita sebagai tersebut
dibawah ini:

a. Nama
b. NIP/Nomor ldentitas
c. PangkaUgolongan ruang
d. Jabatan Pekerjaan
e. Satuan Organisasi

f.

Tempat dan Tanggal Lahir

g. Agama
h. Alamat

2. Sebagaitanda bukti bersama ini saya lampirkan :
a. Salinan sah surat nikah/akta perkawinan dalam rangkap 2
b. Pas foto istri saya ukuran 3 X 4 cm sebanyak 2 lembar
3. Berhubung dengan itu, maka saya mengharapkan agar:
a. Dicatat perkawinan tersebut dalam Daftar Keluarga saya.
b. Diselesaikan pemberian KARiS/KARSU bagi istri/suami saya.

4. Demikian laporan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

Hormat saya,

Kepala SKpD
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(.......................)
NIP.

LAMPIRAN I. B SUMT EDARAN KEPALA BADAN
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGAM

NOMOR

TANGGAL

:08/SH1983
: 26 APRIL 1983

Lumajang,
Kepada

Yth. BupatiLumajang
di

LUMAJANG

I.A.PORAN PERI(AWINAN JANDA^/DUDII
1. Yang bertandatangan di bawah ini
a. Nama
b. NIP/Nomor ldentitas
c. PangkaUgolongan ruang
d. Jabatan Pekeriaan
e. Satuan Organisasi
f. lnstansi
g. Tempat dan Tanggal Lahir
h. Jenis Kelamin
i. Agama

j.

Alamat

dengan inimemberitahukan dengan hormat, bahwa saya:

a. Pada tanggal
b. Di...........
telah melangsungkan perkawinan yang pertama dengan wanita sebagaitersebut dibawah ini:

a. Nama
b. NIP/Nomor

ldentitas

:
:

d. Jabatan Pekerjaan
e. Satuan Organisasi

f.

Tempat dan Tanggal

Lahir

:

g. Agama
h. Alamat

2. Sebagaitanda buktibersama inisaya lampirkan :
a. Salinan sah surat nikah/akta perkawinan dalam rangkap 2
b. Pas foto istri saya ukuran 3 X 4 cm sebanyak 2 lembar
3. Berhubung dengan itu, maka saya mengharapkan agar:
a. Dicatat perkawinan tersebut dalam Daftar Keluarga saya.
b. Diselesaikan pemberian I(ARIS/I(ARSU bagi istrilsuami saya.
4. Demikian laporan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
kepala SKPD

(...........,......................)
NIP

Hormat saya,

