
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       

 

(……………………………..)  


