
Untuk Pelamar 

 
PERSYARATAN PEMBERKASAN NIP CPNS DARI  

TENAGA HONORER KATEGORI I 
 
Berdasarkan Peraturan Kepala BKN Nomor 09 tahun 2012 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil, sebagai persyaratan 

pemberkasan NIP CPNS dari Tenaga Honorer Kategori-I, dengan urutan sebagai 
berikut : 

 
1. Asli dan fotokopi surat lamaran ditulis tangan tinta hitam; 

2. Fotokopi ijazah/STTB yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang yang 
ditetapkan dari sekolah asal, ijazah mulai dari awal sampai dengan data hasil 

verifikasi dan validasi yang dikeluarkan oleh BKN kecuali untuk jabatan guru 
(rangkap 2); 

3. Fotokopi legalisir keputusan/bukti pengangkatan pertama sampai dengan 
terakhir sebagai tenaga honorer yang disahkan oleh pejabat yang berwenang 

paling rendah pejabat struktural eselon II (rangkap 2); 
4. Asli dan fotokopi legalisir Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang 

dikeluarkan oleh pihak yang berwajib/Kepolisian Resort Kota Bekasi yang 

masih berlaku s.d. 01 Januari 2014 (di SKCK tertulis persyaratan untuk 
pengangkatan sebagai CPNS); 

5. Asli dan fotokopi legalisir Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari 
Dokter Pemerintah; 

6. Asli dan fotokopi legalisir Surat keterangan tidak 
mengkonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor dan zat 

adiktif lainnya dari unit pelayanan kesehatan pemerintah; 
7. Asli dan fotokopi surat pernyataan sesuai dengan yang formulir isiannya : 

a. Surat Pernyataan anak lampiran I-k Perka BKN No.09/2012; 
b. Surat Pernyataan anak lampiran I-d Kepka BKN No. 11/2002; 

c. Surat Pernyataan Kepala SKPD eselon II tentang Penempatan CPNS. 
8. Asli dan fotokopi daftar riwayat hidup yang ditulis dengan tangan sendiri 

memakai huruf kapital/balok dan tinta hitam, serta telah ditempel pasfoto 
ukuran 3x4. Dalam kolom riwayat pekerjaan agar diisi pengalaman pekerjaan 

yang dimiliki termasuk pengalaman kerja sebagai tenaga honorer; 
9. Pasfoto terbaru ukuran 3 x 4 sebanyak 5 (lima) lembar mengenakan pakaian 

bebas rapih dengan latar belakang (background) berwarna orange, dengan 
menuliskan nama dan tanggal lahir di balik pasfoto dan nama tim; 

10. Meterai 6000 sebanyak 4 (empat) buah; 
11. Fotokopi legalisir rangkap 1 daftar gaji sejak pengangkatan pertama sampai 

dengan terakhir sebagai tenaga honorer dan bukti foto copy SPMU bukti 
pembayaran gaji sejak diangkat sebagai tenaga honorer sampai dengan saat 

ini secara terus menerus; 
12. Fotokopi rangkap 1 kartu keluarga; 

13. Fotokopi rangkap 1 akte kelahiran yang bersangkutan; 
14. Fotokopi rangkap 1 akte lahir anak; 

15. Fotokopi rangkap 1 surat nikah (bagi yang telah menikah); 
16. Fotokopi legalisir rangkap 1 absensi sejak diangkat sebagai tenaga honorer 

sampai dengan saat ini secara terus menerus. 
 

 
*Catatan : 

 Masing masing berkas dimasukan ke dalam 2 (dua) Map Snellhecter ditulis 
asli dan fotokopi : 

- Untuk tenaga Guru Map Snellhecter warna Hijau 
- Untuk tenaga Teknis/Administrasi Map Snellhecter warna Biru 

- Urutan penyusunan berkas dalam odner warna hitam  :  SPMU, daftar 
gaji, kartu keluarga, akte kelahiran ybs, akte kelahiran anak, surat 

nikah, absen kehadiran. 

- Odner diberikan judul identitas diri, nama SKPD, tempat tgl lahir dan 

jenis formasi. 
 

 


