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Berdasarkan pengumuman Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 171901lA4|KPl2o14

tanggal 24 November 2014 yang diumumkan pada tanggal 25 November 2014 tentang Hasil Tes

Kompetensi Dasar (TKD) Seleksi CPNS tahun 2014 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

dengan ini kami beritahukan daftar peserta yang dinyatakan Memenuhi Persyaratan (MP) dan

wajib mengikuti Seleksi Administrasi. Daftar peserta yang dinyatakan memenuhi persyaratan

dapat diunduh pada lampiran pengumuman ini.

Bagi peserta yang dinyatakan lulus Tes Kompetensi Dasar (TKD) dengan CAT wajib

mengirimkan berkas untuk seleksi administrasi. Untuk seleksi administrasi, pelamar harus

mengirimkan berkas kelengkapan persyaratan sesuai dengan pengumuman Penerimaan Calon

pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro tahun 2014 Nomor:

1737lUN7.p tKpt2o14 tanggal 5 september 2014 dalam stop map dengan mencantumkan data

diri pelamar, kemudian stop map dimasukkan dalam amplop coklat tertutup dengan menuliskan

nama pelamar, nama unit kerja yang dilamar, jabatan yang dilamar, nomor ujian, dan nama

kualifikasi pendidikan yang dilamar pada sampul amplop depan sebelah kanan atas dan

berkas dikirim melalui PO BOX 1269 SMG yang ditujukan seperti contoh :

Nama :.........
Unit : UNDIP
Jabatan : Dosen
No. Tes : 3010-2-000xxx
Kual Pen: 52 Kimia

Kepada
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

c.q. Rektor Universitas Diponegoro
PO BOX 1269

Semarang

Adapun lampiran berkas disusun sebagai berikut
1) Pas Foto beruvarna ukuran 4x6 sebanyak

2) Fotokopi KTP yang masih berlaku.

3) Hasil cetakan (Printout) asli Lembar

ditandatangani oleh Pelamar;.

:

3 (tiga) lembar

Biodata Peserta CPNS online yang telah



4) Fotokopi tiazah pendidikan 51/Profesi (dr./drg.iApt.), pendidikan S2/Sp.1, dan D3 yang
terakreditasi beserta transkrip nilainya dan telah dilegalisir oleh pejabat yang benruenang,
yaitu :

a. Untuk tingkat pendidikan D3 lulusan Universitas/lnstitut, disahkan oleh
Dekan/pembantu Dekan l.

b. Untuk llngkat pendidikan D3 lulusan AkademiiPotiteknik, disahkan oleh
Direktur/pudir Bidang Akademik.

c. Untuk tingkat pendidikan D3 lulusan Sekolah/Akademi/perguruan Tinggi
kedinasan, disahkan oleh Kepala Sekolah/Ketua/Direktur Akademi[ atau pf Vaiibersangkutan, KapusdiklatiKabid yang berkompeten.

d. Untuk tingkat pendidikan S1 lulusan Universitas/lnstitut, disahkan oleh
Dekan/pembantu Dekan l.

e. Untuk _ tingkat pendidikan 51 lulusan Sekolah Tinggi, disahkan oleh
Ketua/Pembantu Ketua l.

f' Untuk tingkat pendidikan Pasca Sarjana, disahkan oleh Direktur program pasca
Sarjana

g. Untuk i.iazah luar negeri, harus telah disetarakan oleh Ditjen Dikti Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan. Fgtocopy Surat Keputusan penyetaraa n ljazah
dilegalisir oleh Notaris atau Ditjen Dikti.

Catatan:
- Surat keterangan lulus/ijazah sementara tidak dapat digunakan untuk melamar.- Pelamar Dosen selain melampirkan kualifikasi ljazah S2/Sp.1 yang dilamar wajib

melampirka n ijazah S 1 /dokter beserta transkripnya sesuai pengum uman awal.

5) Bagi pelamar yang memiliki iiazah lulusan perguruan tinggi luar negeri harus melampirkan
penetapan penyetaraan penilaian ijazah dari Ditjen Dikti Kemdikbud.

6) Bagi Pelamar formasi dengan kualifikasi pendidikan dokter spesialis/peserta didik ppDS
supaya dilengkapi dengan Asli surat keterangan sebagai residen ppDS dari Ketua
Prodi/Dekan.

7) Bagi pelamar yang berusia lebih dari 35 tahun dan kurang dari 40 tahun harus memiliki
masa kerja terus menerus sejak l April 1997 sampai saat ini, yang dibuktikan dengan
surat keputusan dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang berbadan hukum
yang menunjang kepentingan nasional.

8) Fotokopi surat akreditasi proditempat studi.
9) Curiculum Vitae / Daftar Riwayat Hidup.

Berkas kelengkapan dimasukkan datam stop map dengan ketentuan warna pembeda:
o warna kuning untuk pelamar D3.
o warna hijau untuk pelamar 51.
o worh? merah untuk pelamar S2/Pendidikan Profesi/Spesialis.

Batas waktu pengiriman berkas :

1) Waktu pengiriman berkas seleksi administrasi adalah 10 (sepuluh) hari yaitu dari tanggal
26 Nopember 2014 s/d 5 Desember.2014;

2) Berkas kelengkapan seleksi administrasi diterima pos paling lambat tanggal 5 Desember
2014 stempel pos;

3) Berkas dengan tanggal stempel pos melebihi tanggal 5 Desember 2e14 tidak akan
diproses dan dinyatakan mengundurkan diri.



Bagi peserta yang lolos seleksi administrasi berhak untuk mengikuti Tes Kompetensi Bidang
yang hasilnya akan diumumkan kemudian. Pelamar diharapkan selalu memantau perkembangan
informasi yang diumumkan pada laman http;i/qpns.kemdikbud.qo.id. atau
http://kepeqawa ian. und i p. ac. id.

Demikian untuk menjadi perhatian
rang,27 November 2014

i Pendidikan dan Kebudayaan
tas Diponegoro

P. Hadi, MES, Ph.D
1 980031 003


