
 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERKASAN CPNS 

 

a. Berkas kelengkapan lamaran dibuat 3 (tiga) rangkap dan dimasukan ke dalam                                       

3 (tiga) buah stopmap dengan ketentuan:  warna biru (Dokter), warna kuning (S-1),                    

warna hijau (D-III) dan warna merah (Eks THK-2), dengan mencantumkan:   

 Nama Pelamar   

 Nama Jabatan Yang Dilamar  

 Jenis Formasi   

 Lokasi Penempatan 
 Nomor HP 

Map berisi dokumen asli/legalisir diberi label ASLI/Legalisir dan map berisi dokumen                 

foto copy diberi label FOTO COPY#1 dan FOTO COPY#2 

b. Berkas persyaratan terdiri dari : 

1. Surat lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam dan ditanda-tangani sendiri oleh   

pelamar di atas meterai Rp. 6.000,- dengan mencantumkan nama jabatan, jenis   

formasi dan lokasi penempatan ditujukan kepada Bupati Majalengka; 

2. Asli dan Foto Copy Kartu Ujian rangkap 3 (tiga);   

3. Foto Copy ijazah dan transkrip nilai dilegalisir oleh pejabat yang   

berwenang rangkap 3 (tiga) sesuai formasi jabatan yang dilamar.  

4. Foto Copy KTP, Kartu Keluarga, ijazah SD, SMP dan SMA Copy legalisir rangkap                       

3 (tiga);   

5. Pas foto berwarna ukuran 3x4 cm latar belakang warna merah sebanyak 8 (delapan) 

lembar serta menuliskan nama yang bersangkutan di balik pas foto tersebut;   

6. Asli dan Foto Copy legalisir Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih 

berlaku sebanyak 3 lembar dari Polres ( dengan peruntukan persyaratan CPNS ). 

7. Asli dan Foto Copy legalisir Surat Keterangan Sehat dari Rumah Sakit 

Pemerintah/Labkesda yang masih berlaku sebanyak 3 lembar;   

8. Asli dan Foto Copy legalisir Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Rumah Sakit 

Pemerintah/Labkesda sebanyak 3 lembar;   

9. Asli dan Foto Copy legalisir Kartu Pencari Kerja dari Dinas Tenaga Kerja yang masih 

berlaku sebanyak 3 lembar;   

10. Meterai Rp.6000 sebanyak 5 (lima) lembar;   

11. Asli dan Foto Copy Surat pernyataan bermaterai (sesuai format pada lampiran IV);   

12. Asli dan Foto Copy surat keterangan dokter yang menerangkan jenis/tingkat disabilitas 

(khusus untuk pelamar dengan jenis formasi disabilitas); 

13. Asli dan Foto Copy Daftar Riwayat Hidup (DRH) sesuai format lampiran III di buat                    

3 (tiga) rangkap; 

14. Untuk pelamar CPNS dari Tenaga Honorer Eks THK-2, jika ada ketentuan persyaratan 

lebih lanjut dari BKN akan diinformasikan kemudian; 

Lampiran II  Pengumuman Bupati Majalengka 

 Nomor : 871/  2124    /BKPSDM 

 Tanggal :  31  Desember 2018 

 Hal :  Hasil Seleksi Akhir Calon Pegawai 

Negeri Sipil Kabupaten Majalengka 

Tahun 2018 

 



 

-2- 

 

c. Pada saat pemberkasan, peserta yang dinyatakan lulus Seleksi CPNS Kabupaten 

Majalengka Tahun 2018 mengenakan kemeja atas berwarna putih polos dan celana 

panjang/rok berwarna hitam (tidak diperkenankan memakai kaos, celana berbahan jeans 

dan sandal). Bagi perempuan yang memakai jilbab, diwajibkan memakai jilbab berwarna 

hitam.   

d. Peserta seleksi yang sudah dinyatakan lulus, wajib membuat surat pernyataan   

bersedia mengabdi pada Pemerintah Kabupaten Majalengka dan tidak mengajukan 

pindah baik sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun sejak TMT CPNS                     

(formulir disediakan panitia pada saat pemberkasan, sesuai format pada                          

lampiran IV); 

e. Apabila terdapat peserta seleksi yang telah dinyatakan lulus namun tidak melengkapi   

berkas sesuai tanggal yang ditentukan maka dianggap mengundurkan diri dan wajib   

membuat surat pengunduran diri (Lampiran V), sehingga dapat diisi/diganti dari peserta   

urutan berikutnya pada setiap formasi jabatan yang bersangkutan. Bagi peserta   

pengisi/pengganti yang mengundurkan diri akan dipanggil melalui pengumuman yang   

akan disampaikan melalui website http://bkpsdm.majalengkakab.go.id serta di media 

sosial resmi BKPSDM Kab. Majalengka yaitu https://twitter.com/BkpsdmM.   

f. Dalam hal peserta yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah   

mendapat persetujuan NIP kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan   

diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil   

untuk periode berikutnya.   

g. Bagi pelamar yang memberikan keterangan tidak benar/palsu pada saat   

pendaftaran, pemberkasan maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS,                            

Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) berhak membatalkan kelulusan serta 

memberhentikan status sebagai CPNS/PNS.   

h. Keputusan Panitia bersifat MUTLAK dan tidak dapat diganggu gugat. 

 
   

BUPATI MAJALENGKA, 

 

 

 

DR. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd. 
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