
KETENTUAN DALAM SELEKSI ADMINISTRASI 
 

No. Jenis Dokumen Ketentuan (Yang Memenuhi Syarat) 

1. Pas Foto Berlatar belakang warna merah. 

2. KTP / Surat 

Keterangan telah 

melakukan 

rekaman data 

kependudukan. 

a. Dokumen asli, berwarna dan terbaca; 

b. Masih berlaku; 

c. Data diri yang tercantum di SSCASN harus sesuai dengan yang 

tercantum dalam KTP / Surat Keterangan perekaman data (NIK, 

Nama, Tempat dan Tanggal Lahir); 

d. Usia sesuai yang disyaratkan di masing-masing jenjang pendidikan; 

e. Yang mengeluarkan Surat Keterangan adalah Dinas Kependudukan 

dan Catatan Sipil. 

3. Surat Lamaran 

(sesuai format) 

a. Dokumen asli, berwarna dan terbaca; 

b. Ditujukan kepada Menteri LHK; 

c. Menyebutkan data diri (Nama, NIK, Tempat/Tgl Lahir, Jenis Kelamin, 

Alamat, Pendidikan, Nomor Telepon); 

d. Menyebutkan formasi jabatan yang dilamar dan lokasi 

penempatannya; 

e. Ditandatangani di atas materai Rp. 6.000,-; 

4. Ijazah a. Dokumen asli / fotocopy yang dilegalisir (Surat Keterangan Lulus 

tidak berlaku), berwarna dan terbaca; 

b. Ijazah yang disampaikan adalah Ijazah Akademik, bukan Ijazah 

Profesi; 

c. Program Studi sesuai dengan yang disyaratkan (Lampiran 2 

Keputusan Menteri ini). 

5. Transkrip Nilai a. Dokumen asli / fotocopy yang dilegalisir, berwarna dan terbaca; 

b. Transkrip yang disampaikan adalah Transkrip Nilai Akademik, bukan 

Transkrip Nilai Profesi; 

c. Transkrip Nilai harus lengkap / utuh; 

d. IPK / Nilai rata-rata minimal sama dengan yang ditentukan. 

6. Surat keterangan / 

sertifikat akreditasi 

Perguruan Tinggi 

dan Program Studi 

a. Sertifikat / Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh BAN-PT / 

Universitas yang berlaku pada saat lulus; 

b. Dokumen harus lengkap dan terbaca; 

c. Khusus untuk formasi Cumlaude, akreditasi Perguruan Tinggi dan 

Program Studi harus A pada saat lulus. 



No. Jenis Dokumen Ketentuan (Yang Memenuhi Syarat) 

7. Khusus formasi 

Putra / Putri Papua 

dan Papua Barat 

Melampirkan dokumen tambahan : 

a. Akta Kelahiran atau surat keterangan Lahir; 

b. Surat keterangan dari Kepala Desa / Kepala Suku yang menjelaskan 

bahwa pelamar merupakan asli keturunan Papua/Papua Barat. 

8. Khusus formasi 

penyandang 

disabilitas 

Melampirkan dokumen tambahan : 

a. Surat keterangan dari dokter Rumah Sakit Pemerintah / Puskesmas 

yang menerangkan jenis / tingkat disabilitasnya; 

b. Dokumen asli, berwarna dan terbaca. 

9. Khusus pelamar 

lulusan luar negeri 

Melampirkan dokumen tambahan : 

a. Penyetaraan Ijazah dan konversi nilai IPK dari Kementerian Riset 

Teknologi dan Pendidikan Tinggi; 

b. Dokumen asli, berwarna dan terbaca. 

10. Khusus pelamar 

pada formasi 

Bidan 

Melampirkan dokumen tambahan : 

a. Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku pada saat 

pendaftaran; 

b. Dokumen asli, berwarna dan terbaca. 

11. Khusus pelamar 

pada formasi 

Jabatan Guru 

Melampirkan dokumen tambahan (bagi yang memiliki) : 

a. Menyampaikan sertifikasi pendidik yang dikeluarkan Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan; 

b. Sertifikasi pendidik harus sesuai dengan jabatan Guru yang dilamar 

(linier); 

c. Dokumen asli, berwarna dan terbaca. 

 
 


