Persyaratan
Lulusan S1

CPNS

untuk

Untuk dapat mengikuti Seleksi CPNS 2021, Anda akan diminta
untuk memenuhi prasyarat-persyaratan yang diatur oleh panitia.
Sedangkan memang ada syarat khusus yang akan diminta oleh
masing-masing kementerian/lembaga yang Anda lamar, terdapat
persyaratan biasa yang akan dialamatkan terhadap seluruh
pelamar. Berdasarkan pasal 23 ayat (1) Regulasi Pemerintah
nomor 11 tahun 2017, berikut ini merupakan prasyarat biasa
yang wajib dipenuhi oleh pelamar seleksi CPNS 2021.

Persyaratan CPNS untuk Lulusan S1
⚠️ Berusia 18-35 tahun saat melamar. Tak pernah dipenjara
sebab tindak pidana selama 2 tahun atau lebih. Tak pernah
diberhentikan sebagai PNS, prajurit TNI atau member Polri.
Serta tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai
pegawai swasta. Bukan yaitu PNS, prajurit TNI dan anggota
Polri. Bukan adalah member partai, pengurus partai dan tidak
terlibat dalam politik praktis. Mempunyai kualifikasi
pengajaran sesuai dengan persyaratan jabatan. Sehat jasmani
dan rohani sesuai dengan prasyarat jabatan yang dilamar.
Bersedia ditempatkan di seluruh kawasan Indonesia atau negara
lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah.
⚠️ Selain persyaratan awam di atas, masih ada prasyarat
dokumen yang disediakan oleh pelamar. Merujuk terhadap seleksi
CPNS 2017, berikut yakni dokumen/berkas yang harus dipenuhi
oleh pelamar seleksi CPNS untuk jebolan S1.
⚠️ Fotokopi kartu petunjuk penduduk (KTP). Fotokopi ijazah
strata 1 dan transkrip poin yang telah dilegalisir. Surat
keterangan akreditasi dari badan akreditasi nasional perguruan
tinggi (BAN-PT). Pas foto terkini 4X6 sebanyak 4 lembar dengan
berlatar belakang warna merah.

⚠️
Kecuali
prasyarat
biasa
di
atas,
sebagian
kementerian/institusi tertentu akan memberikan syarat khusus
yang berbeda-beda. Jadi, persiapkan dokumen yang telah
disyaratkan dan jangan lupa untuk senantiasa mengikuti
perkembangan informasi perihal CPNS 2021.
Referensi lebih lanjut: Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pengajaran.

Batasan Usia, Jumlah Formasi,
Persyaratan dan Dokumen CPNS
Formasi CPNS 2021 direncanakan akan lebih besar dari CPNS 2019
karena seperti diketahui bersama bahwa di tahun 2020 tidak ada
pendaftaran CPNS.
Kuota yang dibuka terakhir tahun 2019 adalah 254.173 formasi,
dengan pelamar yang membludak menjadikan persaingan lulus tes
CPNS semakin ketat.
Formasi CPNS 2021 direncanakan akan lebih besar dari CPNS 2019
karena seperti dikenal bersama bahwa di tahun 2020 tidak ada
pendaftaran CPNS.
Kuota yang dibuka terakhir tahun 2019 yakni 254.173 formasi,
dengan pelamar yang membludak menghasilkan persaingan lulus
percobaan CPNS semakin ketat.
Bagaimana kuota CPNS yang akan dibuka tahun 2021 ini?
Jumlah sempurna masukan formasi pada seleksi CPNS tahun 2021
terbagi 2 merupakan instansi sentra 113.172 formasi kemudian
Pemda ada 438.170 formasi.

Kalau gambaran mengenai jumlah yang akan diterima dalam
seleksi CPNS telah diketahui karenanya artinya jadwal bukaan
semakin dekat.
Salah satu langkah jitu lulus CPNS berdasarkan pengalaman
yakni Bagaimana Mempersiapkan diri yang baik.
Ingat ya, CPNS yakni salah satu lowongan kerja yang paling
diminati. Tiap pembukaan pendaftaran senantiasa saja banyak
pelamar. Semakin banyak peminat pastinya semakin ketat
kompetisi.
Tips terbaik untuk bisa menjadi yang lulus dalam tes ialah
curi start. Seperti kata pepatah bahwa keberhasilan dimulai
dari perencanaan. Tanpa rencana itu berdasarkan pepatah
bijaksana adalah merencanakan kegagalan.
Jikalau sudah direncanakan selanjutnya yang perlu diketahui
merupakan level CPNS yang secara singkat ada 3 yaitu seleksi
administrasi, kompetensi dasar, kompetensi bidang.
Dari ketiga jenis tersebut maka bisa dibagi menjadi 2 ialah
sisi administratif, dan sisi kompetensi.
Kita akan mulai dari segi administratif dahulu. Salah satunya
yakni batasan umur yang ditentukan untuk mendaftar jadi
peserta tes CPNS.
Berikut penjelasannya mengenai umur yang terbagi beberapa
bagian ialah terbukti berdasarkan hukum peraturan dari seleksi
CPNS bahwa batasan umur penerimaan CPNS yang ternyata tidak
absolut 35 tahun melainkan ada juga yang hingga 40 tahun atau
bahkan 23 tahun umur maksimal mendaftar CPNS di beberapa
instansi khusus.
Apa saja peraturannya?
Seleksi CPNS Administratif mengenai umur dikontrol dalam PP 11
tahun 2017 diubah PP No.17 Tahun 2020 tentang manajemen
Pegawai Negeri Sipil pasal 23 yang jikalau diambil nilai

utamanya merupakan membahas seputar umur paling rendah 18 dan
paling tinggi 35 tahun pada dikala melamar.
Melainkan perlu digarisbawahi merupakan umur pada ketika
melamar ya, silahkan dihitung.
bagian lain dalam aturan hal yang demikian ada beberapa
instansi lain dengan ketentuan batasan usia melamar yang
berbeda, antara lain:
Kemenkumham : S1 18 – 33 tahun, Diploma 18 – 30 tahun,
SLTA 18 – 28 tahun.
Kemenkeu : S2 18 – 30 tahun, S1 18 – 28 tahun, DIII 18 –
23 tahun, SMK Pelayaran 18 – 30 tahun, disabilitas 18 –
35 tahun.
Umur pelamar CPNS yang diatur
umur optimal 40 tahun khusus
Dokter Gigi Pakar, Dokter
Peneliti (S3), dan Perekayasa

dalam Keppres No. 17 Tahun 2019,
untuk formasi Dokter Spesialis,
Pendidik Klinis, Dosen (S3),
(S3).

Nah bila bentang usia telah memenuhi, berikutnya syarat umum
pelamar CPNS yang wajib dipenuhi antara lain:
Tidak dipidana lebih dari 2 tahun
Bukan calon PNS, PNS, TNI / Polri
Tidak pernah diberhentikan
Bukan anggota parpol atau politis praktis
Memenuhi kualifikasi pendidikan
Sehat lahir batin
Bersedia ditempatkan
Syarat khusus lain disesuaikan menurut aturan dari
masing-masing instansi.
Siapkan dokumen berupa: KTP, KK, Scan Ijazah,Transkip Nilai,
Akreditasi, STR (khusus di formasi tertentu, misalnya Dokter).
Sebaiknya pastikan KTP dengan KK mempunyai nama dan NIK yang
sama, sebab sekiranya ada perbedaan data harus dibetulkan dulu
ke Kantor Catatan Sipil sebab nantinya akan bermasalah pada

ketika mendaftar CPNS.

