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Tanggal : 7 Januari 2019 

 

 

 

DOKUMEN  PERSYARATAN  PEMBERKASAN 

 

 

1. Surat lamaran ditujukan kepada Bupati Karangasem, yang ditulis pada kertas folio bergaris 

dengan tangan sendiri memakai tinta hitam/ballpoint dan ditandatangani serta diberi materai   

Rp. 6.000,-, tertanggal 8 Januari 2019 (rangkap 2); 

2. Asli dan Fotocopy (Fotocopy dilegalisir oleh pejabat yang berwenang) Ijazah dan Transkip 

Nilai Pendidikan sesuai kualifikasi pendidikan jabatan yang dilamar. (Salinan rangkap 2) 

3. Salinan Akreditasi Program Studi (akreditasi pada saat kelulusan dan akreditasi terbaru) oleh 

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Negeri (BANPT) dan/atau Pusdiknakes/Lembaga 

Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAM-PT Kes) (rangkap 2); 

4. Hasil cetak profil mahasiswa pada pangkalan data dikti (forlap dikti) (rangkap 2); 

5. Asli dan Salinan Sertifikat pendukung lainnya (STR/Sertifikat Pendidik) sesuai yang 

dipersyaratkan pada Jabatan yang dilamar (rangkap 2); 

6. Daftar Riwayat Hidup yang ditulis dengan tangan sendiri memakai huruf capitallbalok dan tinta 

hitam, serta telah ditempel pas-foto ukuran 4x6 cm, sesuai dengan Keputusan Kepala BKN 

Nomor 14 Tahun 2018 yang ditandatangani oleh peserta seleksi dan bermeterai Rp. 6.000, atau  

dapat juga Daftar Riwayat Hidup yang formulir isiannya sudah tercetak pasfoto yang disediakan 

melalui website https://sscn.bkn.go.id (rangkap 2); 

7. Asli dan Fotocopy  ijazah SD, SMP dan SMA (rangkap 2); 

8. Asli dan Fotocopy (Fotocopy dilegalisir oleh pejabat yang berwenang) Surat Keterangan 

Catatan Kepolisian (SKCK) yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort/Kepolisian Daerah yang 

masih berlaku; 

9. Asli dan Fotocopy (Fotocopy dilegalisir dari Dokter Pemeriksa) Surat keterangan sehat jasmani 

dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan 

kesehatan pemerintah yang terbaru (Januari 2019); 

10.  Asli dan Fotocopy (Fotocopy dilegalisir dari Dokter Pemeriksa) Surat keterangan tidak 

mengkonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, precursor dan zat adiktif lainnya 

(NAPZA) ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau pejabat 

yang berwenang dari badan lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba 

yang terbaru (bulan Januari 2019); 

11. Surat Pernyataan bermaterai Rp. 6.000,- yang telah ditandatangani dengan tinta hitam/ballpoint 

dua rangkap. (Lampiran 3); 

12. Fotocopy bukti pengalaman kerja yang sah dan dilegalisir oleh Pejabat yang Berwenang bagi 

peserta yang memiliki pengalaman kerja; 

13.  Pas foto terbaru berlatar belakang merah dengan pakaian kemeja putih ukuran 4 x 6 cm 

sebanyak 5 lembar dan menuliskan nama dan tanggal lahir di balik pas foto tersebut; 

https://sscn.bkn.go.id/


14. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku atau Foto copy Surat Keterangan 

Telah Melakukan Perekaman KTP elektronik dari Dukcapil. (rangkap 2); 

15. Foto copy Kartu Keluarga dan Akte Perkawinan bagi yang telah menikah (status kawin pada 

daftar riwayat hidup) masing-masing (rangkap 2); 

16. Kartu Ujian Peserta pada saat seleksi CPNS Tahun 2018; 

17. Surat Keterangan Lainnya yang diperlukan apabila terdapat perbedaan penulisan Nama/Tempat 

Lahir/Tanggal Lahir yang tercantum pada ijazah/TranskripNilai/KTP; 

18.  Compac Disk (CD) yang berisikan hasil scan Asli dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 

1 s.d. angka 17, dalam format PDF; 

19.  Seluruh berkas (dokumen) kelengkapan dimasukkan kedalam map (rangkap 2): 

1) Warna Kuning untuk kualifikasi pendidikan Sarjana  

2) Warna Hijau untuk kualifikasi pendidikan Diploma 

Diluar Map berisikan data: 

1) Nama 

2) Tempat/Tgl. Lahir 

3) Jabatan yang dilamar 

4) Unit Kerja Penempatan 

5) Pendidikan 

6) No Hp/Tlp 

7) Alamat e-mail 


