KELENGKAPAN ADMINISTRASI PEMBERKASAN CPNS
KABUPATEN MADIUN TAHUN 2018

1.

Surat Lamaran ditujukan kepada Bupati Madiun di Madiun (ditulis tangan dengan
tinta hitam/ballpoint dan ditanda tangani oleh yang bersangkutan (rangkap 3 asli).
Contoh dapat diunduh website bkd.madiunkab.go.id.

2.

Menunjukkan Ijazah asli dari SD s/d pendidikan terakhir.

3.

Fotocopy Ijasah dan Transkrip Nilai Pendidikan sesuai persyaratan Formasi yang
dilamar (rangkap 3 legalisir).
-

Diploma III (D-III) Perguruan Tinggi Negeri/Swasta terakreditasi dilegalisir oleh
Direktur Program, Dekan, Ketua.

-

Sarjana (S1 Perguruan Tinggi Negeri/Swasta terakreditasi dilegalisir oleh Rektor,
Dekan, Pembantu Dekan I Bidang Akademik, Ketua, Wakil Ketua I Bidang
Akademik.

-

Dokter Perguruan Tinggi Negeri/Swasta terakreditasi dilegalisir oleh Rektor,
Dekan, Pembantu Dekan I Bidang Akademik, Ketua, Wakil Ketua I Bidang
Akademik

4.

Surat akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi/Jurusan pada saat kelulusan.

5.

Fotocopy Sertifikat Pendidik yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

6.

Fotocopy Surat Tanda Registrasi (STR) sesuai dengan keahliannnya untuk Tenaga
Kesehatan, dilegalisir Dinas Kesehatan asal domisili pelamar.

7.

Daftar Riwayat Hidup (terlampir, ditulis tangan dengan huruf kapital, bertinta
hitam/ballpoint, bermaterai Rp.6000, rangkap 3 asli, tanggal DRH dibuat sama
dengan tanggal surat lamaran) dapat diunduh website www.bkd.madiunkab.go.id.

8.

Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara
Republik Indonesia dengan peruntukan pemberkasan CPNS.

9.

Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari Dokter yang berstatus PNS atau
dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah, yang menyatakan
sehat dan mampu bekerja sesuai formasi yang dilamar.

10. Surat

keterangan

tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika,

psikotropika,

prekursor dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan
kesehatan pemerintah atau pejabat yang berwenang dari badan/lembaga yang
diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud.
11. Surat Pernyataan 5 Point (diberi materai 6000 serta ditandatangani, bertinta hitam,
rangkap 3 asli, tanggal dibuat sama dengan surat lamaran) dapat diunduh website
www.bkd.madiunkab.go.id.
12. Pasfoto 4x6 berlatar belakang merah (6 lembar) dan pasfoto 3x4 hitam putih (10
lembar) dengan menuliskan nama, tanggal lahir dan formasi jabatan yang dilamar di
balik pasfoto tersebut.

13. Fotocopy nomor ujian serta menunjukkan aslinya.
14. Menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku.
15. Setiap dokumen yang dilampirkan dalam proses pemberkasan, dibuat soft copy
dalam format pdf (berwarna, tidak boleh terpotong dan harus jelas) dengan ukuran
maksimal masing-masing 500 KB, semua soft copy dimasukkan dalam 1 folder
dikirim email ke panitiacpns2018kabmadiun@gmail.com dalam format RAR.
16. Berkas lamaran rangkap 3 (tiga) dimasukkan dalam stopmap plastik berkancing:
-

Warna biru untuk formasi jabatan tenaga pendidik

-

Warna hijau untuk formasi jabatan tenaga kesehatan

-

Warna kuning untuk formasi jabatan tenaga teknis

17. Di luar Stopmap tertulis :
a. Nama Lengkap
b. Tempat dan Tanggal Lahir
c. Nomor Ujian
d. Jabatan yang dilamar
e. Pendidikan
f. Alamat Sekarang
g. Nomor Telepon HP yang mudah dihubungi
h. Alamat Email

CONTOH SURAT LAMARAN :
Lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam dan ditanda tangani

............... ,

Januari 2019

Kepada
Yth. Bapak Bupati Madiun
diMadiun

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama

:

Tempat/Tanggal Lahir:

:

Jenis kelamin

:

Agama

:

Pendidikan terakhir

:

Jabatan yang dilamar

:

Nomor Kartu Peserta Ujian :
Alamat Domisili

:

Dengan ini menyampaikan surat lamaran agar dapat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri
Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2018. Sebagai bahan
pertimbangan kami lampirkan sebagai berikut :
1. Fotocopy Ijasah yang dilegalisir
2. Fotocopy Transkrip nilai yang dilegalisir (pendidikan saat melamar CPNS)
3. Surat Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi/Jurusan pada saat kelulusan
4. Fotocopy Sertifikat Pendidik yang dilegalisir
5. Fotocopy Surat Tanda Registrasi (bagi Tenaga Kesehatan) yang dilegalisir
6. Daftar Riwayat Hidup
7. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik
Indonesia
8. Surat Keterangan Sehat Jasmani/Rohani dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah.
9. Surat keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor
dan zat adiktif lainnya dari Rumah Sakit Pemerintah.
10. Surat Pernyataan 5 Point
11. Pasfoto 4x6 berlatar belakang merah 6 lembar dan 3x4 hitam putih 10 lembar
12. Fotocopy nomor ujian serta menunjukkan aslinya
Demikian surat lamaran ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari ditemukan
data/keterangan yang tidak benar, maka saya menerima keputusan panitia membatalkan kelulusan
saya pada seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2018. Atas perhatiannya
diucapkan terima kasih.
Hormat saya,
(Ditandatangani)
(Nama terang)
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SURAT PERNYATAAN
Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama

:

Tempat dan tanggal lahir :
Agama

:

Alamat

:

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya :

1.

Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan ;

2.

Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan
hormat sebagai Calon PNS atau PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian
Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta
(termasuk pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah) ;

3.

Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau
anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

4.

Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlihat politik praktis ;

5.

Bersedia ditempatkan di seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia atau negara lain
yang ditentukan oleh instansi pemerintah.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di

pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah,
apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar .

......

,

Januari 2019

Yang Membuat Pernyataan
Materai 6000
(

)

Nama

:…………………… (diisi)

Formasi

: …………………… (diisi)

Pendidikan

: …………………… (diisi)

Nomor Peserta : …………………… (diisi)

DAFTAR KELENGKAPAN PEMBERKASAN CPNS
No.

Berkas

Keterangan
Ada

Tidak

Catatan

1

Surat Lamaran ditujukan kepada Bupati
Madiun ditulis tangan dengan tinta hitam
dan ditandatangani
2
Fotocopy Ijazah/STTB
dilegalisir oleh
pejabat yang berwenang sesuai dengan
kualifikasi pendidikan dan tugas yang
ditetapkan
3
Fotocopy Transkrip nilai yang dilegalisir
(pendidikan saat melamar CPNS)
4
Surat Akreditasi Perguruan Tinggi pada
saat kelulusan yang dilegalisir
5
Fotocopy Sertifikat Pendidik (bagi guru
yang memiliki dan dilegalisir)
6
Fotocopy Surat Tanda Registrasi (Tenaga
Kesehatan)
7
Daftar Riwayat Hidup (sudah ditempel foto
ukuran 3x4 hitam putih dan bermaterai)
8
Surat Keterangan Catatan Kepolisian
(SKCK)
9
Surat Keterangan Sehat Jasmani dan
Rohani dari Dokter yang berstatus PNS
atau dokter yang bekerja pada unit
pelayanan kesehatan pemerintah
10
Surat
Keterangan
Bebas
Narkoba
ditandatangani oleh dokter dari unit
pelayanan kesehatan pemerintah atau
pejabat yang berwenang
11
Surat Pernyataan 5 Point
12
Pas Foto ukuran 4x6 latar merah (6
lembar)
13
Pas Foto ukuran 3x4 hitam putih (10
lembar)
14
Fotocopy bukti pengalaman kerja yang
sah dan di legalisir (bagi yang memiliki)
15
Softcopy dokumen asli dikirim email :
panitiacpns2018kabmadiun@gmail.com
Semua berkas dibuat rangkap 3 (satu asli, dua fotocopy)

Verifikator Pemberkasan

(

)

CONTOH MAP PLASTIK

