






Lampiran III 

Nomor  : 09 KP/01.01/X/2020 
Tanggal : 28 Oktober 2020 
 
 
DAFTAR KELENGKAPAN PEMBERKASAN SYARAT ADMINISTRASI PENGANGKATAN 

CPNS KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN 
TRANSMIGRASI FORMASI TAHUN 2019 

 
Dokumen pemberkasan syarat administrasi yang diunggah melalui laman 

https://sscn.bkn.go.id adalah sebagai berikut: 

1) Softfile pasfoto formal terbaru menggunakan kemeja putih, bagi wanita berkerudung agar 

menggunakan kerudung warna hitam dengan latar belakang pasfoto berwarna merah 

polos. 

2) Hasil scan ijazah asli yang digunakan untuk melamar formasi CPNS; 

3) Hasil scan transkrip nilai asli yang digunakan untuk melamar formasi CPNS; 

4) Hasil scan surat pernyataan 5 poin asli yang diketik dan ditandatangani dengan tinta 

berwarna hitam oleh peserta serta bermeterai Rp. 6.000,- (format surat pernyataan 

sebagaimana terlampir dalam lampiran IV pengumuman ini); 

5) Hasil scan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) asli yang diterbitkan oleh Kepolisian 

Resort/ Kepolisian Daerah yang masih berlaku pada saat pemberkasan; 

6) Hasil scan surat keterangan sehat jasmani dan rohani asli dari dokter yang berstatus PNS 

atau dari dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah yang masih 

berlaku pada saat pemberkasan; 

7) Hasil scan surat keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, 

prekursor, dan zat adiktif lainnya asli yang ditandatangani oleh dokter dari Rumah Sakit 

Pemerintah atau pejabat yang berwenang dari badan/lembaga yang diberikan kewenangan 

untuk pengujian zat narkoba dimaksud; 

8) Hasil scan bukti pengalaman kerja asli yang telah disahkan oleh pejabat berwenang 

(apabila memiliki pengalaman kerja); 

9) Hasil scan daftar riwayat hidup asli yang telah diisi dan diunduh melalui laman 

https://sscn.bkn.go.id, kemudian ditandatangani dengan tinta berwarna hitam oleh peserta 

dan bermeterai Rp. 6.000,- serta sudah tercetak pasfoto formal (khusus pengisian data 

nama, kabupaten/kota tempat lahir dan tanggal lahir ditulis tangan). 

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


Lampiran IV 
Nomor  : 09 KP/01.01/X/2020 
Tanggal : 28 Oktober 2020 
 
 

SURAT PERNYATAAN 
 
Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama    : 

Tempat dan Tanggal Lahir : 

Agama   : 

Alamat   : 

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya: 

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah 

mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 

2 (dua) tahun atau lebih; 

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 terlibat politik praktis; 

5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan 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 di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar. 

……………………., ……………………………….. 

Yang membuat Pernyataan 

Meterai Rp 6.000,- 

………………………………………………. 


