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PENGUMUMAN
Nomor i 1542/ tiN7,P/KP/2015

Tentang

KELULUSAN PESENTA SELEKSI

CALON PEGAWAT NEGERT SrPL (CPNS) TAITUN 2014

Dt LINGKUNGAN UNIVERSMAS I}IPONEGORO

Berdasarkan pengumuman No. l566lA4tKPl2015 tanggal 11 Februari 2015 tentang Kelulusan Pdserta

Seleksi Calon pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 20t4 di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan, dengan ini Rekror Universitas Diponegoro mengumumkan nama-nama peserta seleksi

CpNS yang dinyatakan Lulus Seleksi Tahap Akhir di Lingkungan Universitas Diponegoro adalah

sebagaimana tersebut dalam lampiran pengumuman ini.

Bagi peserta yang telah dinyatakan Lutus Setetrsi Tahap Alihir diharap dapat lradir pada :

Hari/Tanggal : Senin I 23Febtuai20t5
Pukul

Tempat

Acara

: 13.00 WIB
: Ruang $idangRektor o
Rektora$ Kampus Und.ip Temba'lang

: Pengarahan" dan Penyerahan Berkas

Adapun persyaratan yang harus dilengkapi untuk dibawa (semua rangkap 3), dimasukkan dalam

Stopmap yang telah ditulis data pelamar terdiri dari nama, tempat tanggal lahir, pendidikan, formasi

jabatan, alamat dan no IIp yang bisa dihubungi disertai ceklist yang dapat diunduh pada laman ini dengan

ketentuan:

a. warna Merah untuk Pelamar Dosen;

b. warna Kuning untuk Pelamar Tenaga Kependidikan berijaeah D3,

c. warna hijau untuk pelamar Tenaga Kependidikan beijazah Sl(profesi) ;

Selanjutnya berkas disusun dengan urutan sebagai berikut :

1. Fasfoto hitam putih yangterbaru ukrran 3 x 4 cm setanyak 5 (lima) lembar, dengan menuli'skan

nama dantanggal lahir dibaliknya.
2. Fotokopi KTP.
3. Surat lamaran

a) ditulis tangan dan ditandatangani sendiri dengan menggunakan tinta hitam.

b) <litujtrkan 
.kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Rektor Universitas

Diponegoro,
c) Surat lainaran diberi tanggal pada saat pendaftaran dan tidak ditempeli-mateni'

4. Fotocopy ijazatlSTTB
a) yang tetah dilegalisasildisahkan oleh pejabat yang berwenang, pedoman pengesahan

dazahlSTTB sebagaiman a lampiran I .

b) tlntuk ija"ahpendidikan Oari tuar neg€ri"erlu dilampirkan suratpenetapanpenyetaram/p

sederajat dari Diqien Diktiyang sudah dilegalisir'
c) Untukformasi dosm wajib menyertakan rjarah S1 dan 32 (dokter, Spl)



5. Surat Pernyataan ditulis tangan memakai huruf kapital/balok dan tinta hitam yang berisi lima
pernyataan (dalam satu lembar) : tidak pernah dihukum penjara; tidak pernah di'berhentikan
dengan tidak honnafi tidak berke&dukan sebagai CPNS/PNS; bersedia ditompalkan diseluruh
wilayah Republik Indonesia; dan tidak menjadi anggota dan/ataupengurus partai politik.
contoh format surat perny ataan pada lampiran 2.
Selain itu membuat pernyataan lainnya yang contoh formatnya dapal diunduh dalam lamniran
,&.

6. Daftar Riwayat }Iidup yang di.tulis dengan tangan sendiri memakai huruf kapitaVbalok dan tinta
hitrim, serta telah -ditempel pasfoto "u*uran .3 x 4 cm, . sesuai dengan Anak Lampiran I-c
Keputus4n Kepala BKN Nomor 11 Tahun 20A2 yangformulir isiannya sebagaimana lamtiran3
dapat diunduh pada laman ini. Dalam kolom riwayat pekerjaaan agar diisi pengalaman pekerjaan

7. Iffif-lff*Hr* Catatan' Kepolisian (SKCK) yang dikeluarkan oleh pihak berwajiblPoI,Rl
tempat dornisili pelamar yang rnasih berlaku (.Asli & copylegalisir);

8. Surat Keterangan Kesehatan jasmani dan rohani (ket : cacat fisik tidak berarti tidak sehat
jasmani) yang masih berlaku dari Dokter Rumah Sakit PemenntaV Pemerintah Daerah (Asli &
copy legalisir);

9. Surat Keterangan tidak mengkonsumsi narkotika psikotropika" prekursor dtuzat adiktif (narkoba)
.hasil'pemeriksaan laboratsri-tml .r*riae yang.masih berlaku dengan melarrpirkan hasil pemeriksam
laboratorium urine (Asli & copy legalisir), dengan catatan:

a) dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Pemerintah;
b) isinya berdasarkan pemeriksaan laboratorium tes urine yang bersangkutan negatif

terhadap narkotika, psikotropika, prekursor dan mt adiktif (narkoba);
c) ditandatangani oleh dokterf(epala/'petugas laboratorium,I(asatreskrim Kepolisian yang

bukan dokter tidak diperkenankaa tandatangan).
10. Surat _pernyakan tidak sedang terikat kontrak kerja rr,da instansi pemerintalr/lembaga

swasta/perguruan tinggr lain, ditandatangani olehyang bersangkutan di atas materai 6000 rupiah.
contoh fibrmat surat pernyataan paila[amfiian 4.

11. Bagi yang usianya lebih dan35 tahun sampai dengan 40 tahun dan mempunyai masa pengabdian
pada Insknsi pernerintalllembaga swasta yang berbadan hukum sesuai dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002, harus melampirkan fotokopi sah surat keputusan/bukti
pengangkatan pertama sampai dengan terakhir.

Demikianharap maklum.

Tembusan:
1. Kepala Biro Kepegawaian Kemdikbud Jakarfa.
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