
 
 

 
 
 
 
 

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 

  
PENGUMUMAN 

  
           NOMOR   1 TAHUN 2015 

  
TENTANG 

   
TATA CARA PEMBERKASAN BAGI PESERTA YANG LULUS SELEKSI  

CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) TAHUN 2014 
 

Sebagai tindak lanjut Keputusan Gubernur Nomor 234 Tahun 2015 tentang Kelulusan Peserta 

Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2014 tanggal 10 Februari 2015, Peserta yang 

dinyatakan lulus wajib melaksanakan pemberkasan dalam rangka pengangkatan CPNS 

dengan melengkapi berkas yang disusun sesuai urutan sebagai berikut : 

1. Asli Surat Lamaran : 

a. Ditulis tangan dengan huruf latin dan ditandatangani menggunakan tinta hitam; 

b. Ditujukan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta c.q. Kepala Badan Kepegawaian 

Daerah; 

c. Surat lamaran ditandatangani oleh yang bersangkutan di atas materai Rp 6000 ; dan 

d. Contoh format pada Lampiran I. 

2. Pas foto hitam putih ukuran 3 X 4 sebanyak 6 (enam) lembar, dibelakang pas foto diberi 

nama dan nomor ujian peserta. 

3. Asli Daftar Riwayat Hidup (DRH) : 

a. Ditulis tangan menggunakan tinta hitam memakai huruf kapital dan ditandatangani 

serta telah ditempeli Pas Foto hitam putih ukuran 3 x 4 cm; 

b. Penulisan pada berkas untuk nama, tempat/tgl. lahir disesuaikan dengan ijazah 

terakhir yang digunakan untuk melamar CPNS; 

c. Contoh format pada Lampiran II. 

4. Surat Pernyataan berisi tentang :  

a. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang 

telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindakan 

pidana kejahatan; 

b. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak 

dengan hormat sebagai PNS/CPNS, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai 

pegawai swasta; 

c. Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS;  

d. Tidak menjadi anggota dan atau pengurus salah satu partai politik;  
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e. Surat pernyataan tersebut ditandatangani oleh yang bersangkutan di atas materai                    

Rp 6000; dan 

f. Contoh format pada Lampiran III. 

5. Surat Pernyataan Khusus berisi tentang : 

a. Bersedia ditempatkan di seluruh Wilayah NKRI atau Negara lain yang ditentukan oleh 

Pemerintah; 

b. Bersedia tidak mengajukan permohonan mutasi keluar Pemerintah Provinsi DKI 

Jakarta dan/atau Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja Perangkat Daerah 

(SKPD/UKPD) yang sudah ditetapkan sesuai Surat Keputusan Pengangkatan menjadi 

CPNS sebelum memiliki masa kerja aktif sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun terhitung 

sejak Pengangkatan CPNS; 

c. Bersedia mengganti biaya yang telah dikeluarkan panitia pelaksana sebesar               

Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang akan disetorkan kepada Kas Daerah 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta apabila setelah proses pemberkasan mengajukan 

pengunduran diri; dan 

d. Tidak Mengajukan tugas belajar/ Ijin belajar sebelum diangkat menjadi Pegawai Negeri 

Sipil selama 2 (dua) tahun. 

e. Surat pernyataan tersebut ditandatangani oleh yang bersangkutan di atas materai                    

Rp 6000; dan 

f. Contoh format pada Lampiran IV. 
 

6. Fotocopy ijazah/STTB  dan Transkrip Nilai : 

a. Ijazah/STTB dan Transkrip Nilai sesuai pendidikan terakhir yang digunakan untuk 

melamar dan telah dilegalisasi/disahkan (stempel basah) oleh Pejabat yang 

berwenang di bidang pendidikan Nasional; 

b. data pejabat yang berhak melegalisir tercantum pada Lampiran V; dan  

c. Pada saat pemberkasaan peserta wajib membawa dan menunjukkan asli ijazah/STTB 

dan Transkrip Nilai. 

7. Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian yang dikeluarkan oleh 

pihak yang berwajib (POLRES atau yang lebih tinggi) yang masih berlaku sekurang-

kurangnya sampai dengan tanggal 30 Maret 2015. 

8. Asli Surat Keterangan sehat jasmani dari dokter pada rumah sakit pemerintah yang masih 

berlaku sekurang-kurangnya sampai dengan tanggal 30 Maret 2015.  

9. Asli Surat Keterangan dan lampiran hasil pemeriksaan Laboratorium yang membuktikan 

tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekusor dan zat adiktif lainnya 

dari dari Badan Narkotika Nasional/Provinsi (BNN/BNP), Kepolisian RI (POLRI), dokter 

pada rumah sakit pemerintah, yang masih berlaku sekurang-kurangnya sampai dengan 

tanggal 30 Maret 2015. 
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Setelah semua Berkas diatas lengkap, kemudian difotocopy, disusun sesuai urutan di atas dan 

dibagi menjadi 2 (dua) rangkap (legalisir/asli dan fotocopy). 
 

Selanjutnya dua rangkap berkas tersebut dimasukkan masing-masing ke dalam map 

schnelhecter (terpisah legalisir/asli dan fotocopy). Pada bagian depan map ditempelkan Form 

Isian Data CPNS (Form Isian Data CPNS tercantum pada lampian VI) dan lembar ceklist 

pemberkasan (ceklist terlampir) . Adapun warna map mengikuti ketentuan sebagai berikut :   
 

a. Rumpun Pendidikan - berwarna Merah 

b. Rumpun Kesehatan - berwarna Hijau 

c. Rumpun Teknis - berwarna Coklat 

d. Rumpun Administrasi - berwarna Biru 

e. Rumpun Ekonomi – berwarna Putih        
 

Pada saat pemberkasan peserta wajib membawa kartu tanda pengenal asli (KTP), Ijazah 
dan Transkrip Nilai Asli dan Kartu Tanda Peserta Ujian. 

Pelamar yang telah menyerahkan berkas pada tahap Seleksi Pemberkasan kemudian 

melakukan pengunduran diri akan dikenakan denda sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh 
juta rupiah) sesuai dengan surat pernyataan yang ditandatangani peserta. 

Bagi peserta yang mengundurkan diri atau tidak dapat melengkapi berkas yang diperlukan 

sampai dengan jadwal pemberkasan yang ditentukan maka dinyatakan mengundurkan diri dan 

diganti dengan peserta cadangan dengan urutan peringkat dibawahnya. 

Bagi peserta yang mengundurkan diri wajib menyatakan langsung secara tertulis kepada 

Badan Kepegawaian Daerah, dengan Contoh Format Surat Pernyataan adalah sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran VII. 

Pemberkasan dilaksanakan di Gedung Teater Nyi Ageng Serang, Jl. H.R. Rasuna Said 
Kav.22 Kuningan Jakarta Selatan, mulai tanggal 16, 17, 18 dan 20 Februari 2015, jam 
08.00 s.d 16.00 WIB. 

 
Jakarta, 12 Februari 2015    Februari 2015 

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi 
DKI Jakarta 

Selaku 
Sekretaris Tim Pelaksana Pengadaan 

Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2014, 
 

                                                                                                  
 

H. Suradika 
 NIP 196208211993031002 

 
 


