


 
 
 
 
 

PERSYARATAN PEMBERKASAN   
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  

UNIVERSITAS INDONESIA TAHUN 2014 
(Pelaksanaan Pemberkasan 17 Februari – 25 Februari 2015 

 
 

1. Membuat surat lamaran yang ditujukan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui 
Rektor, ditulis tangan dengan huruf latin dan ditandatangani menggunakan tinta hitam tanpa 
materai dan tanpa ada tanda tipe-x. Tanggal surat lamaran adalah  tanggal pada saat 
pendaftaran seleksi CPNS (dalam rentang waktu  4  September 2014 s.d. 18 September 
2014) (lampiran 1). 
  

2. Melampirkan Fotokopi ijazah dan transkrip akademik terakhir sesuai dengan jenjang 
kualifikasi yang dilamar yang telah disahkan/dilegalisasi oleh pejabat berwenang (lampiran 
2). Khusus untuk Jabatan Dosen, ijazah dan transkrip yang dilengkapi dan dilegalisasi harus 
dimulai dari jenjang S-1. Legalisasi yang dimaksud adalah legalisasi ASLI atau legalisasi 
cap basah. 
 
Catatan: Bagi yang memiliki ijazah lulusan perguruan tinggi luar negeri harus melampirkan 
surat keputusan penetapan dan penyetaraan hasil penilaian ijazah lulusan perguruan tinggi 
luar negeri yang telah disahkan/dilegalisasi dari Ditjen Pendidikan Tinggi Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan. 
 

3. Melampirkan Pasfoto hitam putih 3 x 4 sebanyak 10 (sepuluh) lembar yang dibelakangnya 
masing-masing ditulis nama peserta. 
 

4. Mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 
2002, (lampiran 3), ditulis tangan memakai huruf kapital/balok dan tinta hitam yang berisi 
tentang: 
- Tidak pernah dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai 

kekuatan hukum tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan; 
- Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak 

dengan hormat sebagai Pegawai Negeri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai 
pegawai swasta; 

- Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil; 
- Bersedia ditempatkan diseluruh Wilayah RI atau Negara Lain yang ditentukan oleh 

Pemerintah; 
- Tidak menjadi Pengurus dan/atau anggota partai politik. 

 
5. Mengisi dan melengkapi Daftar Riwayat Hidup sesuai Keputusan Kepala BKN Nomor 11 

Tahun 2002, (lampiran 4) dengan ketentuan: 
- Ditulis dengan tangan memakai huruf kapital/balok, tinta hitam, dan ditandatangani; 
- Ditempel pasfoto  hitam putih ukuran 3 x 4 cm di sudut kanan atas; 
- Pada kolom pendidikan, nomor ijazah dan tanggal lulus tiap-tiap jenjang pendidikan 

mulai dari SD harus terisi secara lengkap. 
- Tidak boleh ada tipe-x. 



- Bagian yang kosong dapat ditandai dengan garis berbentuk Z. 
- Kolom pejabat pada surat keterangan, diisi dengan nama jabatan yang diikuti nama. 

 
6. Melampirkan Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) tempat domisili KTP 

pelamar yang masih berlaku yang dikeluarkan pihak yang berwajib/POLRI (dikeluarkan oleh 
POLRES). 
 

7. Melampirkan Asli Surat Keterangan sehat jasmani dan rohani yang masih berlaku dari 
Dokter Rumah Sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah dan ditanda tangani oleh dokter 
(tanggal dan nama dokter tertulis jelas). 

 
8. Melampirkan Asli Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika, 

psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya, serta melampirkan detail hasil pemeriksaan 
laboratorium urine yang masih berlaku, dengan ketentuan: 
- Dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Pemerintah; 
- Berdasarkan pemeriksaan urine melalui laboratorium yang bersangkutan negatif terhadap   

narkotika, detail beserta hasilnya; 
- Ditandatangani oleh dokter. (Kepala/petugas laboratorium, Kasatreskrim Kepolisian yang 

bukan dokter tidak diperbolehkan). 
 

9. Melampirkan Asli Surat pernyataan tidak sedang terikat kontrak kerja pada 
instansi/perguruan tinggi lain, baik instansi negeri maupun swasta, ditandatangani oleh yang 
bersangkutan diatas materai Rp6000. (lampiran 5) 

 
10. Fotokopi bukti pengalaman kerja yang autentik dan dilegalisasi oleh pejabat yang 

bertanggung jawab di bidang kepegawaian serendah-rendahnya pejabat eselon II di unit kerja 
yang akan menerima, (khusus bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja) 
(opsional/tidak wajib). 
 

11. Melampirkan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku. 
 

12. Sesuai peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tanggal 17 April 2002, khusus bagi 
pelamar yang pada saat pendaftaran berusia lebih dari 35 tahun dan tidak lebih dari 40 
tahun per 25 September harus melampirkan: 
 

- Surat Keputusan (SK) pengangkatan pertama sampai terakhir minimal 17 tahun 8 bulan 
secara terus menerus sejak 1 April 1997  sampai 1 Desember 2014  pada instansi 
pemerintah dan/atau lembaga swasta yang berbadan hukum yang menunjang kepentingan 
nasional; dan 

- Surat keterangan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan masih melaksanakan 
tugasnya pada instansi tersebut sampai dengan saat ini,    
 

Dengan Ketentuan: 
a. Bukti pengalaman kerja harus berupa Surat Keputusan (SK). Bukti pengalaman kerja 

dalam bentuk surat keterangan, surat penugasan, atau surat pernyataan tidak dapat 
digunakan sebagai dasar pengangkatan menjadi CPNS dan dilegalisasi serendah-
rendahnya oleh pejabat Eselon II yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian. 

b. TMT Surat Keputusan (SK) pengalaman kerja tersebut tidak boleh berlaku surut. 
 



13. Semua dokumen pada setiap butir diatas kecuali butir 3, harus dibuatkan tiga rangkap 
(amplop yang terpisah), kemudian dokumen didalamnya disusun secara terurut.  

 
 

14. Dokumen rangkap yang dimaksud pada butir 13 adalah 
a. Butir 1,4,5,9,11 cukup berupa fotokopi 
b. Butir 2,6,7,8,10,12 berupa legalisasi ASLI/cap basah 
 
 
 

Depok, 16 Februari 2015  
      Ketua Panitia Penerimaan CPNS UI 2014 
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