
 

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG 
Jalan Tamansari Nomor 64 Bandung 40116 Telp/Fax : (022) 2530683  

 
P E N G U M U M A N 

Nomor  :  0226/I1.B03/KP/2015 

 
Menindaklanjutil Pengumuman Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor :  1566/A4/KP/2015 
tentang Kelulusan Peserta Seleksi CPNS Tahun 2014 di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan kebudayaan, bagi 
mereka yang dinyatakan lulus mohon segera menghubungi : 

Direktorat Kepegawaian ITB 
Gedung CCAR Lantai 3 
Jl. Tamansari No. 64 Bandung 
Tlp. 022-2530662 

paling lambat tanggal 28 Februari 2015 untuk melengkapi persyaratan administrasi pengangkatan sebagai Calon 
Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut : 

No Jenis Kelengkapan Keterangan 

1.  
Surat lamaran (ditulis tangan sendiri dengan tinta hitam, huruf latin, ditujukan kepada 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Rektor ITB (tidak dibubuhi matera)i, dibuat 
pada saat tanggal pendaftaran. 

1 asli + 2 fotokopi 

2.  

Fotokopi ijazah dan transkrip S1, S2 atau S1, S2, S3, atau S1, S3 yang telah dilegalisir 
oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan tugas yang 
ditetapkan. Ijazah  yang  diperoleh  dari  sekolah/perguruan  tinggi  luar negeri  harus  
mendapat  penetapan  penyetaraan  dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. 

3 fotokopi dilegalisir 

3.  
DRH ditulis tangan dengan huruf  KAPITAL/BALOK, tinta hitam dan ditandatangani ybs 
serta ditempel foto ukuran 3x4 cm pada tempat yang telah disediakan. (formulir dapat 
diunduh pada lampiran pengumuman ini) 

1 asli + 2 fotokopi 

4.  
Surat pernyataan sesuai Keputusan Ka BKN No. 11 Tahun 2002 ditulis tangan, huruf 
KAPITAL/BALOK, tinta hitam. (formulir dapat diunduh pada lampiran pengumuman ini) 

1 asli + 2 fotokopi 

5.  Surat keterangan catatan sehat dari dokter pemerintah. 
1 asli + 2 fotokopi 
dilegalisir 

6.  Surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) dari Polri. 
1 asli + 2 fotokopi 

dilegalisir 

7.  
Surat keterangan tidak mengkonsumsi narkoba, psikotropika, krekusor, zat aditif lainnya 
dari unit pelayanan kesehatan pemerintah. 

1 asli + 2 fotokopi 
dilegalisir 

8.  
Pas foto ukuran 3 x 4 cm sebanyak 10 lembar (hitam putih), dengan menuliskan nama 
dan tanggal lahir dibalik pasfoto tesebut. 

 

9.  
Surat pernyataan tidak terikat kontrak pada instansi/perguruan tinggi lain diatas materai 
6000 rupiah. (formulir dapat diunduh pada lampiran pengumuman ini) 

1 asli + 2 fotokopi 

10.  
Surat pernyataan mengikuti ketentuan yang berlaku di ITB diatas materai 6000 rupiah. 
(formulir dapat diunduh pada lampiran pengumuman ini) 

1 asli + 2 fotokopi 

11.  

Bagi yang usianya lebih dari 35 tahun sampai dengan 40 tahun dan mempunyai masa 
pengabdian pada Instansi pemerintah/lembaga swasta yang berbadan hukum sesuai 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002, harus melampirkan fotokopi sah 
surat keputusan/bukti pengangkatan pertama sampai dengan terakhir dan dilegalisir oleh 
pejabat yang bertanggungjawab di bidang kepegawaian serendah-rendahnya pejabat 
eselon II di unit kerja yang akan menerima. 

3 fotokopi  

 

Demikian pengumuman ini untuk diketahui. 

 Bandung, 12 Februari 2015 
 a.n. Rektor 
 Pelaksana Tugas Rutin Harian 
 Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Organisasi, 
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 SUHARTO 
 NIP 196012261982031001 


