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Nomor 305/-082 	 Jakarta, 4 Apr i 1 2014 
S!fat Penting 
L'3mpiran 	 Kepada 
Hal Pemberitahuan 

Yth. 1. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta 
2. 	 Kepala Badan Perencanaan Fembangunan 

Oaerah Provinsi OKI JaKarta 
3. 	 Para Walikota/Bupati Kepulauan Seribu 

Provinsi OKI Jakarta 
4. 	 Para Kepala Oinas Provinsi OKI Jakarta 
5. 	 Para Kepala 'Biro Setda Provinsi OKI Jakarta 
6. 	 Para Oirektur RSUO Provinsi OKI Jakarta 
7. 	 Oirektur RSKO Provinsi OK! Jakarta 

di 

Jakarta 

Berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi tanggal 9 Februari 2014 Nomor B/789/M.PAN/2/2014 hal 
pengumuman kelulusan peserta seleksi CPNS Tahun 2013 dari TEmaga Honorer 
Kategori II dan surat Kepala Badan Kepegawaian Negara tanggal 27 Februari 
2014 I\lomor K.26-30/v.23-4/99 hal Penetapan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil 
dari Tenaga Honorer Kategori II Formasi Tahun Anggaran 2013 dan Ta~un 
Anggaran 2014, telah diumumkan kelulusan peserta seleksi CPNS dari Tenaga 
Honorer Kategori II Provinsi OKI Jakarta, berkenaan dengan hal tersebut dengan 
ini saya sampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut : 

1. 	 Menugaskan kepada nama-nama Tenaga Honorer Kategori II sebagaimana 
tersebut dalam Lampiran surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi dimaksud, untuk segera melengkapi persyaratan 
administrasi dalam rangka proses pengangkatan sebagai Calon Pegawai 
Negeri Sipil Oaerah Provinsi OKI Jakarta. 

2. 	 Persyaratan administrasi berdasarkan pada Peraturan Kepala Badan 
Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan 
Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil dan surat Kepala Badan Kepegawaian 
Negara Nomor K.26-30/v.23-4/99 (terlampir). 

3. 	 Apabila ditemukan nama-nama yang telah meninggal dunia, mengundurkan 
diri, berhenti, sudah diangkat menjadi CPNS dan lain-lain agar segera 
dilaporkan kepada Badan Kepegawaian Oaerah Provinsi OKI Jakarta 
C.q. Bidang Perencanaan dan Pendayagunaan. 

it 	Agar dilakukan verifikasi ulang kebenaran dokumen dari masing-masing 
Tenaga Honorer Kategori II dan apabila kemudian diketahui tidak memenuhi 
persyaratan administratif yang ditentukan, yang bersangkutan tidak dapat 
diangkat atau dibatalkan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipi!. 
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5. 	 Bahwa T enaga Honorer Kategori II yang diusulkan untuk pengangkatan 
sebagai CPNS adalah tenaga honorer yang telah memenuhi persyaratan 
sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ternyata data 
tenaga honorer yang disampaikan tersebut tidak benar atau terdapat 
manipulasilrekayasa/pemalsuan terhadap data/berkas/dokumen T enaga Honorer 
Kategori II, maka pejabat yang membuat pernyataan akan dikenai sanks; 
administrasi maupun pidana. 

6. 	 Untuk tertib administrasi, penerimaan berkas dilakukan oleh pimpinan Satuan 
Kerja Perangkat Oaerah/Unit Kerja Perangkat Oaerah dimana T enaga Honorer 
bekerja dan berkas agar dikirim ke Badan Kepegawaian Oaerah pada minggu 
ke III bulan April 2014 dengan dilengkapi oieh surat usuian dari SKPO yang 
bersangkutan. 

Oemikian yang dapat saya sampaikan, atas perhatian Saudara, saya 
ucapkan terima kasih. 

~~.!2bt!lj~"~'·o""'\l1nsi Oaerah Khusus 

Tembusan: 

1. Wakil Gubernur Provinsi OKI Jakarta 
2. PIt. Sekretaris Oaerah Provinsi OKI Jakarta 
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi OKI Jakarta 
4. Inspektur Provinsi OKI Jakarta 



 
Lampiran I :  Surat Pemberitahuan Gubernur Provinsi Daerah  
  Khusus Ibukota Jakarta 

   

  Nomor : 305/-082  
  Tanggal : 4 April 2014 

 
 

PERSYARATAN ADMINISTRASI DALAM RANGKA 
PENGANGKATAN TENAGA HONORER MENJADI CPNS 

 
1. Setiap tenaga honorer yang dinyatakan lulus dan diterima dan/atau memenuhi syarat untuk 

diangkat menjadi CPNS wajib mengajukan surat lamaran yang ditulis tangan dan 
ditandatangani sendiri dengan tinta hitam, ditujukan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta Cq. 
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (Pejabat Pembina Kepegawaian) disertai dengan : 

2. Fotokopi ijazah/STTB yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan 
kualifikasi pendidikan dan tugas yang ditetapkan. Khusus bagi tenaga honorer yang dibiayai 
atau tidak dibiayai APBN/APBD, ijazah/STTB yang dilampirkan berdasarkan ijazah/STTB yang 
sesuai dengan data hasil verifikasi dan validasi, kecuali untuk jabatan guru; 

3. Pasfoto ukuran 3 x 4 cm sebanyak 5 (lima) lembar, dengan menuliskan nama dan tanggal lahir 
dibalik pasfoto tersebut;  

4. Fotokopi keputusan/bukti pengangkatan pertama sampai dengan terakhir sebagai tenaga 
honorer yang disahkan oleh pejabat yang berwenang paling rendah pejabat struktural eselon II; 

5. Daftar riwayat hidup yang ditulis dengan tangan sendiri memakai huruf kapital/balok dan tinta 
hitam, serta telah ditempel pasfoto ukuran 3 x 4 cm, sesuai dengan Anak Lampiran I-c yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara 
Nomor 11 Tahun 2002 yang formulir isiannya disediakan oleh pejabat yang secara fungsional 
bertanggung jawab di bidang kepegawaian. Dalam kolom riwayat pekerjaan agar diisi 
pengalaman pekerjaan yang dimiliki termasuk pengalaman kerja sebagai tenaga honorer; 

6. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh pihak yang berwajib/POLRI 
(Polres atau yang lebih tinggi) yang masih berlaku sampai dengan tanggal  31 Mei 
2014; 

7. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Dokter (cacat fisik tidak berarti tidak sehat 
jasmani) rumah sakit pemerintah yang masih berlaku sampai dengan tanggal 31 Mei 2014; 

8. Surat keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor dan zat 
adiktif lainnya dari dari Badan Narkotika Nasional/Provinsi (BNN/BNP), Kepolisian RI (POLRI), 
dokter pada rumah sakit pemerintah, yang masih berlaku sampai dengan tanggal 31 Mei 2014; 

9. Surat pernyataan sesuai dengan Anak Lampiran I-d Keputusan Kepala Badan Kepegawaian 
Negara Nomor 11 Tahun 2002 yang formulir isiannya disediakan oleh pejabat yang secara 
fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian, berisi tentang : 
a. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

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

hormat sebagai Calon Pegawai Negeri/Pegawai Negeri atau diberhentikan tidak dengan 
hormat sebagai pegawai BUMN/BUMD dan pegawai swasta; 

c. Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri/Pegawai Negeri; 
d. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Republik Indonesia atau negara lain yang 

ditentukan oleh Pemerintah; dan 
e. Tidak menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. 

10. Surat pernyataan yang dibuat oleh atasan langsungnya serta disahkan kebenarannya oleh PPK 
atau pejabat lain yang ditunjuk paling rendah pejabat eselon II, yang menyatakan bahwa yang 
bersangkutan : 
a. sejak diangkat sebagai tenaga honorer sampai dengan saat ini melaksanakan tugas secara 

nyata dan sah secara terus menerus; dan 
b. selama menjadi tenaga honorer memiliki disiplin dan dedikasi yang baik serta integritas yang 

tinggi; 
11. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang dibuat oleh pejabat oleh Kepala Satuan kerja 

Perangkat Daerah (SKPD). 
12. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak Tenaga Honorer. 
13. Fotokopi Kartu Peserta Ujian seleksi CPNS dari Tenaga Honorer Kategori II. 



 
 
 

Lampiran II :  Surat Pemberitahuan Gubernur Provinsi Daerah  
  Khusus Ibukota Jakarta 

    

  Nomor : 305/-082  
  Tanggal : 4 April 2014 
 

Menggunakan Kop Surat Dinas Resmi 
 

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK 
Nomor : 

 
 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama  : 

NIP  : 

Jabatan *)  : Walikota/Bupati/Kepala Badan/Dinas/Biro/Direktur RSUD/RSKD  

Unit Kerja   : 

 

dengan ini menyatakan bahwa data Tenaga Honorer Kategori II : 

Nama  : 

Tempat/Tgl. Lahir  : 

Pendidikan/Jurusan  : 

Formasi Jabatan : 

Unit Kerja  : 

 

Saya menjamin kebenaran dan bertanggung jawab atas data Tenaga Honorer tersebut 

telah sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dan peraturan perundang – undangan 

yang berlaku. 

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya data tenaga honorer tersebut ternyata tidak 

benar, maka saya siap bertanggung jawab dan diberikan sanksi baik secara administratif 
maupun pidana. 

Demikian pernyataan ini  saya buat dengan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun.  

 
        
                               Jakarta, ........................................... 

Yang membuat pernyataan, 
Walikota/Bupati/Kepala Badan/Dinas/Biro/Direktur RSUD/RSKD 

 
 
 

(………………………..........................) 
                            NIP. ............. 

 

 
Materai 

Rp 6000,- 



 
 
 

Lampiran III :  Surat Pemberitahuan Gubernur Provinsi Daerah  
  Khusus Ibukota Jakarta 

    

  Nomor : 305/-082  
  Tanggal : 4 April 2014 
 

 
 

 
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK 

TENAGA HONORER 
 
 
 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama   : 

Tanggal Lahir   : 

Pendidikan  : 

Formasi Jabatan : 

Instansi  : 

 

Menyatakan bahwa saya sebagai Tenaga Honorer kategori II bertanggung jawab atas 

kebenaran data yang saya pergunakan untuk persyaratan pengangkatan CalonPegawai 

Negeri Sipil telah sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dan peraturan perundang – 

undangan yang berlaku. 

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya data tenaga honorer tersebut ternyata tidak 

benar, maka saya siap bertanggung jawab dan diberikan sanksi baik secara administratif 
maupun pidana. 

Demikian pernyataan ini  saya buat dengan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun.  

 
        
                               Jakarta, ........................................... 

Yang membuat pernyataan, 
 
 
 

(………………………..........................) 
                             

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Materai 

Rp 6000,- 



 
 
 

Lampiran IV :  Surat Pemberitahuan Gubernur Provinsi Daerah  
  Khusus Ibukota Jakarta 

    

  Nomor : 305/-082  
  Tanggal : 4 April 2014 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



Lampiran V :  Surat Pemberitahuan Gubernur Provinsi Daerah  
  Khusus Ibukota Jakarta 

    

  Nomor : 305/-082  
  Tanggal : 4 April 2014 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lampiran VI :  Surat Pemberitahuan Gubernur Provinsi Daerah  
  Khusus Ibukota Jakarta 

    

  Nomor : 305/-082  
  Tanggal : 4 April 2014 
 

Contoh Surat Lamaran (ditulis tangan dengan tinta hitam di atas kertas folio bergaris) 
 
 

  Kepada 
Yth. Gubernur Provinsi DKI Jakarta 
 Cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah 
  
 di 
  Jakarta 
 

 
Dengan hormat, 
 
Berkenaan dengan keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta tentang Kelulusan Peserta Seleksi 
Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2013 Dari Tenaga Honorer Kategori II, bersama ini saya 
sampaikan permohonan untuk bekerja sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi 
DKI Jakarta. Sebagai bahan pertimbangan, berikut ini saya sampaikan berkas sesuai dengan 
persyaratan yang telah ditetapkan sebagai berikut : 
 
1. Pas foto hitam putih ukuran 3 X 4 sebanyak 6 (enam) lembar. 
2. Surat lamaran permohonan untuk menjadi CPNS ditandatangan diatas materai Rp. 6000. 
3. Daftar Riwayat Hidup (DRH). 
4. Surat Pernyataan Umum yang ditandatangan diatas materai Rp. 6000 
5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Tenaga Honorer 
6. Legalisir (stempel basah) dan fotocopy Ijazah/STTB (ijazah profesi khusus dokter) sesuai 

pendidikan terakhir yang digunakan untuk melamar.  
7. Fotokopi keputusan/bukti pengangkatan pertama sampai dengan terakhir sebagai tenaga 

honorer yang disahkan oleh pejabat yang berwenang paling rendah pejabat struktural eselon II 
8. Fotocopy dan Legalisir (stempel basah) transkrip nilai yang dilakukan oleh pejabat yang 

berwenang sesuai dengan Keputusan Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan 
Nasional. 

9. Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian yang dikeluarkan oleh pihak 
yang berwajib (POLRES atau yang lebih tinggi) yang masih berlaku sampai dengan tanggal 31 
Mei 2014. 

10. Asli Surat keterangan sehat jasmani dari dokter pada rumah sakit pemerintah yang masih 
berlaku sampai dengan tanggal 31 Mei 2014. 

11. Asli surat keterangan dan lampiran hasil pemeriksaan Laboratorium yang membuktikan tidak 
mengkonsumsi/menggunakan narkotika, psikotrapika, prekusor dan zat adiktif lainnya dari 
Badan Narkotika Nasional/Provinsi (BNN/BNP), Kepolisian RI (POLRI), dokter pada rumah sakit 
pemerintah, yang masih berlaku sampai dengan tanggal 31 Mei 2014. 

 
Demikian permohonan kerja ini saya sampaikan. Atas perhatian dan kesempatan yang diberikan 
saya ucapkan terima kasih. 
 

     ..... , ..................., 2014 
           Hormat saya, 

 
 
 
 
            Materai Rp.6000 
 

                (Nama Jelas) 
 
 
 



 

 
 
 

Ditempel 

 

Lampiran VII :  Surat Pemberitahuan Gubernur Provinsi Daerah 
  Khusus

   

  Nomor
  Tanggal

 
Ditempel di lembar depan/muka

ISIAN DATA CPNS TAHUN 201

 

:  Surat Pemberitahuan Gubernur Provinsi Daerah 
Khusus Ibukota Jakarta 

 

Nomor : 305/-082  
Tanggal : 4 April 2014 

/muka map berkas lamaran. 

ISIAN DATA CPNS TAHUN 2014 

:  Surat Pemberitahuan Gubernur Provinsi Daerah  

 



 
Lampiran VIII :  Surat Pemberitahuan Gubernur Provinsi Daerah  
  Khusus Ibukota Jakarta 

    

  Nomor : 305/-082  
  Tanggal : 4 April 2014 
 
 

 
  

SURAT PERNYATAAN  
 
 

Saya yang bertandatangan dibawah ini : 

Nama   : 

Tempat/Tanggal lahir : 

Pendidikan Terakhir   : 

Alamat      : 

No. Peserta/NIK    : 

Dengan ini menyatakan bahwa    : 

1. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan 
yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan sesuatu 
tindak pidana kejahatan ; 

2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak 
dengan hormat sebagai Pegawai Negeri, atau diberhentikan tidak dengan hormat 
sebagai pegawai swasta ; 

3. Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri ; 
4. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI atau negara lain yang ditunjuk oleh 

pemerintah ; 
5. Tidak menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik ; 

 
 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhya dan saya bersedia dituntut di 
muka pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Pemerintah 
Provinsi DKI Jakarta, apabila dikemudian hari terbukti pernyataan Saya ini tidak benar. 
 
 
 

Jakarta, ……..................... 2014 
Yang membuat pernyataan 

 
 
 
 

( N a m a ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Materai 
Rp 6000,- 



 
Lampiran IX :  Surat Pemberitahuan Gubernur Provinsi Daerah  
  Khusus Ibukota Jakarta 

    

  Nomor : 305/-082  
  Tanggal : 4 April 2014 
 

 
 

ANAK LAMPIRAN I-k 
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 
NOMOR 9 TAHUN 2012 
TENTANG 
PEDOMAN PELAKSANAAN 
PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL 

 
SURAT PERNYATAAN 

                               Nomor : 
 
Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 
Nama     : 
NIP    : 
Jabatan *)   : 
Unit Organisasi   : 
Instansi    : 
dengan ini menyatakan bahwa Saudara : 
 
Nama     :                                
Tempat/Tanggal Lahir  : 
Pendidikan/Jurusan  : 
Unit Kerja   : 
Alamat   : 
 
1. Sejak diangkat sebagai tenaga honorer mulai tanggal ................... sampai dengan saat 

ini melaksanakan tugas secara nyata dan sah terus menerus.  
2. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai tenaga honorer telah menunjukkan disiplin 

serta mempunyai integritas yang tinggi. 
 
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenarbenarnya untuk 
dapat digunakan sebagaimana mestinya. Apabila dikemudian hari pernyataan ini ternyata 
tidak benar, saya bersedia diberhentikan dari jabatan yang saya duduki dan dituntut di 
muka pengadilan. 

 
Disahkan kebenarannya oleh 

Kepala SKPD/UKPD **) 
 
 
 
 

    (………………..........................) 
     NIP……… 

       Jakarta, ................................ 
Yang membuat pernyataan, 
Pejabat Atasan Langsung *) 

 
 
 
 

(………………..........................) 
   NIP. ............. 

 
*)  Tulislah jabatan atasan langsung dari tenaga honorer dimaksud. 
**) Tulislah nama jabatan atasan dari pejabat yang membuat surat pernyataan, sekurang-  
       kurangnya pejabat struktural eselon II. 

Materai 
Rp 6000,- 



 

ISIAN DATA CPNS TAHUN 2014 

 



Ditempel/distepless di halaman kedua (dibalik map depan) 
 

KELENGKAPAN DATA PEMBERKASAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL 
DARI TENAGA HONORER KATEGORI II 

 

NO NAMA BERKAS ADA   
(√) 

TIDAK  
(X) 

1 Fotokopi ijazah/STTB yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang 
sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan tugas yang ditetapkan. Khusus bagi 
tenaga honorer yang dibiayai atau tidak dibiayai APBN/APBD, ijazah/STTB 
yang dilampirkan berdasarkan ijazah/STTB yang sesuai dengan data hasil 
verifikasi dan validasi, kecuali untuk jabatan guru; 

  

2 Pasfoto ukuran 3 x 4 cm sebanyak 5 (lima) lembar, dengan menuliskan nama 
dan tanggal lahir dibalik pasfoto tersebut;  

  

3 Fotokopi keputusan/bukti pengangkatan pertama sampai dengan terakhir 
sebagai tenaga honorer yang disahkan oleh pejabat yang berwenang paling 
rendah pejabat struktural eselon II; 

  

4 Daftar riwayat hidup yang ditulis dengan tangan sendiri memakai huruf 
kapital/balok dan tinta hitam, serta telah ditempel pasfoto ukuran 3 x 4 cm, 
sesuai dengan Anak Lampiran I-c yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 
yang formulir isiannya disediakan oleh pejabat yang secara fungsional 
bertanggung jawab di bidang kepegawaian. Dalam kolom riwayat pekerjaan 
agar diisi pengalaman pekerjaan yang dimiliki termasuk pengalaman kerja 
sebagai tenaga honorer; 

  

5 Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh pihak yang 
berwajib/POLRI (Polres atau yang lebih tinggi) yang masih berlaku sampai 
dengan tanggal  31 Mei 2014; 

  

6 Asli Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Dokter (cacat fisik tidak 
berarti tidak sehat jasmani) rumah sakit pemerintah yang masih berlaku sampai 
dengan tanggal 31 Mei 2014; 

  

7 Asli Surat keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika, 
psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya dari dari Badan Narkotika 
Nasional/Provinsi (BNN/BNP), Kepolisian RI (POLRI), dokter pada rumah sakit 
pemerintah, yang masih berlaku sampai dengan tanggal 31 Mei 2014; 

  

8 Surat pernyataan sesuai dengan Anak Lampiran I-d Keputusan Kepala Badan 
Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 yang formulir isiannya disediakan 
oleh pejabat yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang 
kepegawaian, berisi tentang : 
a. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan 

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena 
melakukan suatu tindak pidana kejahatan; 

b. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri 
atau tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri/Pegawai Negeri 
atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai BUMN/BUMD dan 
pegawai swasta; 

c. Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri/Pegawai Negeri; 
d. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Republik Indonesia atau negara 

lain yang ditentukan oleh Pemerintah; dan 
e. Tidak menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. 

  

9 Surat pernyataan yang dibuat oleh atasan langsungnya serta disahkan 
kebenarannya oleh PPK atau pejabat lain yang ditunjuk paling rendah pejabat 
eselon II, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan : 
a. sejak diangkat sebagai tenaga honorer sampai dengan saat ini 

melaksanakan tugas secara nyata dan sah secara terus menerus; dan 
b. selama menjadi tenaga honorer memiliki disiplin dan dedikasi yang baik 

serta integritas yang tinggi; 

  

10 Surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang dibuat oleh pejabat oleh Kepala 
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). 

  

11 Surat pernyataan tanggung jawab mutlak Tenaga Honorer.   

12 Fotokopi Kartu Peserta Ujian seleksi CPNS dari Tenaga Honorer Kategori II.   

                                                                                                                                        Petugas       

 

(……………………………..)  


