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Peserta lulus Seleksi CPNS Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2018 WAJIB menyerahkan 
berkas/dokumen dengan urutan sebagai berikut: 

a.   Pas photo berlatar belakang warna merah ukuran 4x6 sebanyak 5 (lima) lembar (pada bagian belakang 
setiap foto ditulis nama pelamar); 

b.   Surat Lamaran diketik menggunakan komputer, dan ditandatangani oleh peserta dengan pena tinta 
hitam (format surat lamaran sesuai format yang telah ditentukan, lihat website: bawaslu.go.id), asli.; 

c.   Fotokopi Ijazah dan Transkrip Nilai (sesuai kualifikasi pendidikan jabatan yang dilamar) yang sudah 
dilegalisir pejabat yang berwenang dan masih berlaku pada saat pemberkasan; 

d.   Daftar Riwayat Hidup (DRH) yang diketik menggunakan komputer, dengan font Arial 11, ditempel 
foto 4x6 dengaan latar belakang merah dan ditandatangani oleh Peserta dengan pena tinta hitam 
(formulir isiannya dapat diunduh di website: bawaslu.go.id), asli; 

e.   Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia 
dan masih berlaku pada saat pemberkasan, asli; 

f.   Surat Keterangan Sehat Jasmani dari Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas atau yang ditandatangani 
oleh dokter yang berstatus PNS, yang masih berlaku pada saat pemberkasan, asli; 

g.   Surat Keterangan Sehat Rohani dari Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas atau yang ditandatangani 
oleh dokter yang berstatus PNS, yang masih berlaku pada saat pemberkasan, asli; 

h.   Surat Keterangan Tidak Mengkonsumsi/Menggunakan Narkotika, Psikotoprika, Prekursor dan Zat 
Adiktif Lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah atau 
pejabat yang berwenang dari badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian yang masih 
berlaku, asli; 

i.   Surat Pernyataan diketik menggunakan komputer, bermaterai Rp. 6.000,- dan ditandatangani oleh 
pelamar dengan pena berwarna hitam (format surat pernyataan HARUS sesuai dengan format yang telah 
ditentukan, lihat website: bawaslu.go.id), asli; 

j.   Cetakan Print Screen Direktori Hasil Akreditasi Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi pada 
tahun kelulusan dari BAN-PT; 

k.   Khusus pelamar lulusan dari Perguruan Tinggi luar negeri menyertakan fotokopi Surat Penyetaraan 
Ijazah dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang sudah dilegalisir pejabat yang 
berwenang dan masih berlaku pada saat pemberkasan; 

l.   Khusus Pelamar Disabilitas menyertakan Surat Keterangan Dokter yang menerangkan jenis/tingkat 
disabilitas dari Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas atau yang ditandatangani oleh dokter yang 
berstatus PNS, yang masih berlaku pada saat pemberkasan, asli; 

m.   Khusus Pelamar Putra/Putri Papua dan Papua Barat menyertakan surat keterangan yang menyatakan 
bahwa pelamar adalah keturunan asli Papua/Papua Barat dari Kepala Desa/Kepala Suku, asli.  
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